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Z prac Rady Dzielnicy
W maju Rada Dzielnicy zebra∏a si´ na sesji 21.05. W programie
nie by∏o ˝adnych kontrowersyjnych tematów, wi´c sesja przebiega∏a bardzo spokojnie i sprawnie. Najwa˝niejszymi sprawami by∏y informacje o organizacjach pozarzàdowych
i m∏odzie˝owych dzia∏ajàcych na terenie dzielnicy, informacja o uregulowaniach w∏asnoÊciowych gruntów pod ulicami oraz przyj´cie protoko∏u Komisji
Rewizyjnej z kontroli inwestycji, które
nie zosta∏y ukoƒczone w terminie.
Punkt dotyczàcy planów zarzàdzania
gospodarkà wodno-Êciekowà na terenie Dzielnicy zosta∏ na proÊb´ Zarzàdu
przeniesiony na nastepnà sesj´.
A ta nast´pna sesja zaplanowana
jest na dzieƒ 26 czerwca b.r., jak zwykle w budynku Urz´du Dzielnicy
o godz. 14.00. W programie, prócz
ww. informacji planowane jest: podj´cie uchwa∏ dotyczàcych zaopiniowania zmian w bud˝ecie Dzielnicy na
rok 2008, korekta planu inwestycyjne-

Kole˝ance
Krystynie Szlejzer
przekazujemy serdeczne wyrazy
wspó∏czucia z powodu Êmierci
syna Damiana
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie

Zagubione s∏owa

go na rok bie˝àcy, ocena pracy Wydzia∏ów i Delegatur dla Dzielnicy Weso∏a oraz kolejne informacje Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. I jak zawsze zapewne d∏u˝sza seria zapytaƒ radnych do Zarzàdu
Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
marcin@najcomp.com.pl

WIGRY – LITWA
16-30 sierpnia 2008 r.
Chór Il Canto Magnificat, dzia∏ajàcy przy OÊrodku Kultury Weso∏a,
organizuje swój doroczny wyjazd
na wypoczynek letni po∏àczony
z koncertami.
Z przyjemnoÊcià zabierzemy na ten
wyjazd tak˝e dzieci i m∏odzie˝, które
nie nale˝à do chóru, chcàce prze˝yç
Êwietnà wakacyjnà przygod´. Liczne
atrakcje, takie jak m.in.: sp∏yw kajakowy Rospudà, zwiedzanie Wilna,
Kowna czy pobyt nad Morzem Ba∏tyckim po stronie litewskiej, sà gwarancjà udanego wypoczynku.
Wyjazd jest dofinansowany ze
Êrodków OÊrodka Kultury, stàd ca∏kowity koszt pobytu wynosi 300 z∏
i 310 EURO.

Szczegó∏owych informacji
udzielamy pod numerem
telefonu 0 603 063 870.

Uwaga kibice siatkówki!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie organizuje wyjazd
na mecz reprezentacji siatkówki m´˝czyzn w ramach Ligi Âwiatowej w dniu 12 lipca br. do ¸odzi na spotkanie Polska-Japonia(godz. 20.00).
Mecze te majà niepowtarzalnà opraw´ i atmosfer´, którà naprawd´ trzeba prze˝yç! Wyjazd
autokarem, ok. godz. 16.00, powrót bezpoÊrednio po meczu.
Koszty: bilety po 130 z∏ (blisko p∏yty z boku
boiska) lub 70 z∏ (balkon z boku boiska) (+5 z∏
op∏aty za przesy∏k´ kurierskà biletów do Warszawy) + ok. 40 z∏ autokar. W cen´ wliczone jest
malowanie twarzy w barwy narodowe. Stroje
i akcesoria kibica ka˝dy zapewnia we w∏asnym
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zakresie. Dysponujemy w sumie 20 biletami.
W przypadku wi´kszej liczby ch´tnych pierwszeƒstwo majà mieszkaƒcy Weso∏ej, a nast´pnie
decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ. W sprzeda˝y jest
te˝ resztka biletów po 40 z∏ (naro˝nik trybun,
górne rz´dy i pojedyƒcze, rozrzucone) (+5 z∏)
– jeÊli byliby ch´tni, to te˝ prosz´ o kontakt, mo˝emy je zamówiç w waszym imieniu. Rezerwacj´ mo˝na potwierdzaç do 25 czerwca, ale jeÊli
ktoÊ si´ decyduje, to prosz´ nie czekaç!
Zainteresowani proszeni sà o kontakt pod
numerem telefonu 0 601 31 48 22.
Marcin J´drzejewski

Kaniku∏a
Kaniku∏a – najgor´tszy okres lata; upa∏y
(wg. s∏ownika W∏adys∏awa Kopaliƒskiego).
Przypominamy s∏owo naprawd´ mocno ju˝
zapomniane. Ale jako ˝e nadchodzi okres, którego dotyczy, pozwalamy sobie je nieco przybli˝yç. Poni˝ej ciekawy tekst o kanikule Stanis∏awa
Dubisza z biuletynu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. Publikujemy go z przymru˝eniem oka (szczególnie zakoƒczenie), aby nie
stresowaç dodatkowo rodziców, których pociechy wybierajà si´ na wakacje bez nich...
Marcin J´drzejewski
Tradycyjnie okres letnich upa∏ów nosi nazw´ kaniku∏y. Wià˝e si´ to etymologicznie
z nazwà ∏ac. Canicula (dos∏ownie: „piesek,
suczka”) oznaczajàcà Syriusza, najjaÊniejszà
gwiazd´ w konstelacji Psa Wielkiego. U staro˝ytnych Rzymian wyraz kaniku∏a odnosi∏ si´
do tej pory roku, w której S∏oƒce znajduje si´
w gwiazdozbiorze Psa, tj. od 22 czerwca
do 23 sierpnia. W naszych warunkach klimatycznych w∏aÊnie 22 czerwca zaczyna si´
astronomiczne lato, które cz´sto – choç nie
zawsze – charakteryzujà upa∏y, trwajàce a˝
do sierpnia. Dlatego te˝ rzymska kaniku∏a sta∏a si´ nazwà polskich upa∏ów.
Rzeczownik kaniku∏a wyst´puje w polszczyênie od XVI w. Zanotowany w s∏owniku ∏aciƒsko-polskim Jana Màczyƒskiego (1564)
znajduje nast´pujàce wyjaÊnienie: „to psie
dni, które si´ o Êw. Ma∏gorzacie poczynajà
a ku Êw. Bart∏omiejowi trwajà”. Trzeba w tym
miejscu dodaç, ˝e wówczas uwa˝ano, ˝e letnie upa∏y sà wynikiem zbli˝enia si´ Syriusza
(= Kaniku∏y, Psiej Gwiazdy) do S∏oƒca i ˝e sà
one przyczynà wielu chorób, w tym szczególnie szaleƒstwa, oraz ˝e powodujà zanik weny
poetyckiej. To ostatnie mniemanie nie przeszkodzi∏o Janowi Andrzejowi Morsztynowi,
najwybitniejszemu przedstawicielowi poezji
nurtu dworskiego okresu baroku, zatytu∏owaç
jednego ze swych zbiorów wierszy Kaniku∏a
abo Psia Gwiazda. W jego poetyckim uj´ciu
Pies Niebieski wznieca na ziemi upa∏y,
a w ludzkich sercach ˝ar mi∏osny.
Ów barokowy koncept o wysokiej temperaturze uczuç mi∏osnych w okresie lata dobrze
koresponduje ze znaczeniem wyrazu kaniku∏a
– dziÊ ju˝ niewyst´pujàcym, ale rejestrowanym w s∏ownikach XIX-wiecznych – które
mo˝na sparafrazowaç jako „szaleƒstwo, pomieszanie zmys∏ów od nadmiernych upa∏ów”
oraz z potocznym sàdem, który i dziÊ w naszej
ÊwiadomoÊci jest wyraênie utrwalony, ˝e
okres kaniku∏y, wakacji, wypoczynku i urlopów
szczególnie sprzyja przygodom mi∏osnym
i nowym romansom.
Stanis∏aw Dubisz
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Zespó∏ Sportowy
przy Gimnazjum Nr 119
Jednym z najwi´kszych tegorocznych zadaƒ
inwestycyjnych Dzielnicy Weso∏a jest budowa
hali sportowej przy Gimnazjum nr 119 w Starej
Mi∏oÊnie. Projekt hali jest ju˝ gotowy, wykonawca powinien zostaç wybrany ju˝ w czerwcu,
a budowa zakoƒczyç si´ w 2009 roku. Obiekt
b´dzie po∏àczony z istniejàcym budynkiem Gimnazjum nr 119. Projekt wykona∏o Przedsi´biorstwo Projektowo-Budowlane „Ekobud” na podstawie koncepcji Studia Projektowego „Archiplan” i ustaleƒ z w∏adzami Dzielnicy.

Projektowany obiekt sk∏ada si´ z czterech zasadniczych cz´Êci:
1. Hall wejÊciowy – cz´Êç ogólnodost´pna,
do której nale˝à: hall g∏ówny, szatnie, sanitariaty oraz klatki schodowe.
2. Hala widowiskowo-sportowa
Na tà cz´Êç sk∏ada si´ g∏ówna hala sportowa
wraz z widownià (165 miejsc siedzàcych
na parterze i 301 miejsc na trybunie) oraz galeria dla komentatorów. Na pi´trze mieÊci si´
równie˝ bufet wraz z zapleczem magazynowym. Hala umo˝liwia rozgrywanie meczów
pi∏ki r´cznej, koszykówki, siatkówki, odbywanie çwiczeƒ gimnastycznych oraz organizacj´
imprez sportowych o charakterze masowym.
Sal´ mo˝na podzieliç za pomocà trzech przesuwnych kotar podwieszanych do konstrukcji
dachu, na trzy w pe∏ni niezale˝ne jednostki,
dzi´ki czemu zaj´cia w-fu mogà odbywaç si´

w trzech grupach çwiczàcych po ok. 20-25
osób ka˝da. W celu umo˝liwienia dost´pu
osobom niepe∏nosprawnym zaprojektowano
pochylnie przy wejÊciu g∏ównym, wind´, jak
równie˝ przewidziano pi´ç miejsc na widowni.
3. Cz´Êç zaplecza szatniowego
Obejmuje ona pomieszczenia szatni i natrysków oraz sanitariaty zgrupowane w cztery
zespo∏y dla dziewczàt i ch∏opców, pomieszczenie trenera, s´dziów, pomieszczenie
pierwszej pomocy, magazyn sprz´tu oraz pomieszczenie techniczne.
4. Cz´Êç sportowo-rekreacyjna i odnowy biologicznej
Zalicza si´ do niej zespó∏ saun oraz pomieszczenie wypoczynku z zapleczem szatniowo
– sanitarnym, si∏ownia, a na pi´trze fitness.
Nad holem g∏ównym znajduje sie bar z zapleczem, nad którym zaprojektowano jeszcze
sal´ do szermierki.

W zwiàzku z projektowanym zespo∏em sportowym wybudowanych zostanie 149 miejsc parkingowych, w tym 7 dla niepe∏nosprawnych.
Wszystko wskazuje, ˝e ta hala b´dzie prawdziwym sportowym centrum dla Osiedla Stara Mi∏osna. Warto chyba pomyÊleç o ciekawej nazwie
dla takiego obiektu. Mamy nadziej´, ˝e mieszkaƒcy wyka˝à si´ inwencjà w tej sprawie.
Adam K∏os
Zbrojnych – wprowadzone zostanà
zmiany w naborze do nadterminowej
s∏u˝by wojskowej, które majà zapewniç p∏ynne przejÊcie od armii z poboru do armii
zawodowej. Bogdan Klich t∏umaczy∏, ˝e w ca∏ej
Polsce jest du˝o wi´cej
ch´tnych osób do przejÊcia na zawodowà s∏u˝b´ wojskowà ni˝ przewidzianych etatów. Proces „uzawodowienia”
armii ma byç realizowany do 2010 roku.
Minister
wyg∏osi∏
równie˝ oÊwiadczenie
dotyczàce Weso∏ej:
„Zarysowa∏a si´ szansa – mówi´ o szansie, nie przesàdzajàc ostatecznych wyników prac – na to, aby przez cz´Êç poli-

Wizyta Ministra
Je˝eli ktoÊ piàtego czerwca (czwartek), oko∏o
godziny pi´tnastej zauwa˝y∏ nad Weso∏à wojskowy Êmig∏owiec, to widzia∏
przylot Ministra Obrony
Narodowej Bogdana Klicha, który z∏o˝y∏ wizyt´
w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Weso∏ej.
Odby∏a si´ ona w ramach
przeglàdu prowadzonego
w 126 garnizonach przez
Sztab Generalny przed rozpocz´ciem programu tworzenia armii zawodowej.
Podczas tej wizyty odby∏a si´ konferencja prasowa, na której Minister mówi∏ o reorganizacji Si∏

To by by∏ zwyk∏y
poranek, gdyby...
Codzienny rytua∏ powolnego budzenia si´
przy porannej kawie w lokalu Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego w OSP we wtorek 3 czerwca zacz´∏am ciut wczeÊniej ni˝ zwykle.

Ju˝ po cz´Êci mechanicznie powtarzam sekwencje tych samych czynnoÊci: w∏àczam
laptopa, robi´ kaw´ z mlekiem, otwieram kalendarz, nast´pnie zacz´∏abym Êciàgaç poczt´, gdyby nie pukanie do drzwi... Odruchowo
powiedzia∏am: „Prosz´” i pewnie gdyby nie
delikatnoÊç GoÊcia w osobie mi∏ego, jakby
znanego mi z widzenia Pana, by∏abym lekko
niespokojna, ˝e zak∏óci∏ mi mój rytualny poranek... Tak si´ jednak nie sta∏o. Przeciwnie, Pan
Miros∏aw wtopi∏ si´ w klimat leniwego poranka niezobowiàzujàca rozmowà, nie chcia∏ nawet kawy. Poprosi∏ tylko o telefon do Prezesa
Stra˝aków, a na koniec o d∏ugopis i zapyta∏
o moje imi´. Wychodzàc, zostawi∏ kalendarzyk
z dedykacjà i zniknà∏ równie ulotnie, jak si´ pojawi∏... Dosta∏am jednà z pi´kniejszych dedykacji w ˝yciu, którà z uwagi na osob´ autora
postanowi∏am si´ z Paƒstwem podzieliç.
Katarzyna Szaszkiewicz
gonu brygady przepuÊciç obwodnic´ autostradowà Warszawy, tak by zlikwidowaç jednà z barier,
która nie pozwala∏a warszawiakom i przybyszom
obje˝d˝aç Warszawy obwodnicà”. Jak doda∏, „jeden z wariantów, który by∏ rysowany – a by∏o ich
cztery – jest mo˝liwy do realizacji”.
Poniewa˝ ostatnio sàd uchyli∏ decyzj´ Êrodowiskowà dla wariantu IIIA Wschodniej Obwodnicy Warszawy, wobec takiego oÊwiadczenia byç
mo˝e znowu rozwa˝ana b´dzie budowa obwodnicy w wariancie W3.
Adam K∏os
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Weso∏a Stówa – by∏o na co popatrzeç
17 maja, ju˝ po raz trzeci,
odby∏ si´ w Starej Mi∏osnej
sztafetowy bieg na 100 km
czyli Weso∏a Stówa. Pogoda
dopisa∏a, pot la∏ si´ strumieniami, równie˝ z organizatorów. By∏o na co popatrzeç. Biega∏ ca∏y tabun
m∏odych ch∏opców, pi´knie zbudowanych, d∏ugonogich i do tego
– w miar´ rosnàcego upa∏u – coraz bardziej

rozebranych. Tak˝e
spora garstka paƒ
w ró˝nym wieku, ale
wszystkie o sylwetkach jak marzenie
– jak˝e ró˝nych
od szkieletów modelek
straszàcych z ok∏adek
kolorowych pism. Byli
te˝ siwi i ˝ylaÊci
„wieczni biegacze”,
dope∏niajàcy obrazu
tego, co zwykli ludzie
mogà osiàgnàç przez
regularne uprawianie
sportu.
W sumie na starcie stan´∏o 14 sztafet, liczàcych do czterech zawodników. Tak jak poprzednio, ka˝da ekipa mia∏a do pokonania dystans 100 km podzielony na 20 pi´ciokilometrowych p´tli, rozdzielonych dowolnie mi´dzy zawodników. Obroƒcy tytu∏u, sztafeta Byledobiec

Anin tym razem znalaz∏a godnych siebie rywali
– Grup´ Grembud i musia∏a zadowoliç si´ drugim miejscem. Trzecià pozycj´ wywalczy∏a sztafeta Aktywny Relaks z Wo∏omina.
Zwyci´ski Grembud uzyska∏ wynik 6:32:01.
Sztafeta ta startowa∏a w sk∏adzie:
1. Bartosz Babicki
2. Jakub Woêniak
3. S∏awomir Michoƒ
4. Micha∏ Fràczek.
Byledobiec Anin
uzyska∏ czas 6:40:11, zaÊ Aktywny
Relaks 7:16:00. Jedyna reprezentujàca w tym roku Weso∏à sztafeta Dale-

praszamy za rok na Weso∏à Stów´ 2009.
Dzi´kujemy tak˝e zawodnikom i kibicom
za udzia∏ i mi∏à atmosfer´. Szczegó∏owe
wyniki i sk∏ady sztafet mo˝na znaleêç
na www.staramilosna.org.pl, podstrona
Weso∏ej Stówy.
Dorota Wroƒska

ko jeszcze, z czasem 9:42:40 zaj´∏a 13. miejsce.
Sztafeta ta startowa∏a w zmniejszonym 3-osobowym sk∏adzie:
2. Tomasz Kaczorek
3. Rafa∏ Miko∏ajczuk
4. Miko∏aj Piechocki
Najlepszà sztafetà ˝eƒskà by∏y Czarownice
z Salem, które z czasem 9:41:47 zaj´∏y 12. pozycj´. Czarownice z Salem startowa∏y w sk∏adzie:
1. Ma∏gorzata Butkiewicz
2. Justyna Kowalczyk

ORGANIZUJEMY
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02
tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking
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3. Anna Paw∏owska-Pojawa
4. Anna Chmielowiec.
Wszystkie sztafety pokona∏y ca∏y dystans,
choç ostatniej zaj´∏o to ponad 10 godzin. Serdecznie gratulujemy wszystkim wytrwa∏oÊci,
a zwyci´zcom doskona∏ego wyniku. Ju˝ teraz za-

• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

Jako Kierownik Imprezy chcia∏bym podzi´kowaç wszystkim uczestnikom za wspania∏à atmosfer´, zaÊ wszystkim wolontariuszom i organizatorom za wspólnà, wyt´˝onà
prac´. Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ jednak
Dorocie Wroƒskiej, która „wpad∏a na chwil´”, bo
chcia∏a dla treningu przebiec jedno okrà˝enie i najpierw pomog∏a nam rozstawiç ca∏e zaplecze imprezy, a nast´pnie, poniewa˝ nie dotarli zamówieni
wczeÊniej s´dziowie, choç nigdy nie s´dziowa∏a,
po 10-minutowym przeszkoleniu, zosta∏a S´dzià
G∏ównym i wywiàza∏a si´ z tego zadania doskonale.
A na zakoƒczenie jeszcze napisa∏a relacj´ z ca∏ej imprezy! Dorotko, dzi´kuj´ bardzo!!!
Marcin J´drzejewski
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Rodzinny Zlot Cyklistów 2008
Tradycjà sta∏o si´, ˝e
na Osiedlu, na którym tak
masowo uprawia si´ sporty rowerowe, Stowarzyszenie Sàsiedzkie organizuje
plenerowà imprez´ rowerowà. Staromi∏oÊniaƒscy cykliÊci zebrali si´ po raz dziesiàty,
by cieszyç si´ byciem ze sobà
w aktywny sposób. Tegoroczna, zmieniona formu∏a imprezy, rozgrywa∏a si´ dwutorowo.
O 10 rano 30-osobowa ekipa
na rowerach ruszy∏a na tras´
rajdu. Celem by∏a polanka
nad brzegiem pi´knego Âwidra, 12 kilometrów od startu,
gdzie maluchom i ich rodzicom
zaproponowaliÊmy
warsztaty plastyczne oraz
przygod´ w indiaƒskiej wiosce. Peleton dotar∏ na miejsce
po godzinnej przeja˝d˝ce,
a tam na rowerzystów czeka∏o
ju˝ ognisko. Wyjàtkowo po˝àdane. Jak na majowà sobot´, temperatura oko∏o 12°C i wiszàcy nad g∏owami deszcz, nie nastraja∏y piknikowo. Mimo niesprzyjajàcych wa-

runków atmosferycznych na ∏àce przy gimnazjum pojawi∏y si´ dzieciaki, dla których przygotowaliÊmy slalom. Po sportowych emocjach
mo˝na by∏o wykonaç kwiaty i laurk´ dla mamy
z okazji jej Êwi´ta. Ch´tni mogli zajrzeç do wioski indiaƒskiej. M∏odzi cz∏onkowie plemienia
strzelali do celu z ∏uków i z dmuchawki,
wykonali w∏asnor´cznie ∏apacz snów, pióropusz czy indiaƒskie
talizmany. We wn´trzu tipi twarze maluchów zmienia∏y barwy na bojowe. Ka˝dy
z ma∏ych uczestników
naszego
pikniku
otrzyma∏ s∏odkà prze-

w wiosce pojawi∏a si´ grupa kolarzy, którzy
majàc 25 km w nogach, wcale nie wyglàda∏a
na zm´czonych.
Rodzinny Zlot Cyklistów by∏ Êwietnà zabawà.
Za wsparcie dzi´kujemy OÊrodkowi Pomocy
Spo∏ecznej, a za ofiarnà prac´ cz∏onkom Sto-

kàsk´, napój i owoc.
Wszyscy bawili si´
doskonale, ale wia∏

wiatr, a s∏oƒce nie
wyjrza∏o zza chmur
ani na chwil´. Najlepszym pomys∏em na

warzyszenia Sàsiedzkiego oraz ˝eƒskiej i m´skiej dru˝ynie harcerskiej. Na ∏àce, gdzie si´
bawiliÊmy w tym roku, ju˝ wkrótce rozpocznie
si´ budowa hali sportowej, oznacza to, ˝e

zakoƒczenie wspólnie
sp´dzonego czasu
by∏o wi´c ognisko
z kie∏baskami w towarzystwie naszych
Indian. Tymczasem

za rok spotkamy si´ w innym miejscu, ale imprezy rowerowej na naszym osiedlu na pewno
nie zabraknie.
Izabela Antosiewicz
Fot. Joanna Januszewska-Misków
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Program akcji „Lato w MieÊcie 2008” w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem akcji: Marian Mahor – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Koordynator: Pawe∏ Malinowski – Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, tel. 0 22 773 60 50 / 514 603 610, email: sport@wesola.waw.pl
Zast´pca koordynatora: Jaros∏aw Szmytkowski – Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, tel. 0 22 773 60 81 / 514 603 610, email: oswiata@wesola.waw.pl

I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
BezpoÊredni organizator
L.p.
Nazwa jednostki, miejsce zaj´ç

1

Szko∏a Podstawowa Nr 171,
ul. Armii Krajowej 39,
Warszawa-Weso∏a

2

Szko∏a Podstawowa Nr 174
Plac Wojska Polskiego 28
Warszawa-Weso∏a

3

Zespó∏ Szkó∏ Nr 94
ul. Krótka 1
Warszawa-Weso∏a

4

Szko∏a Podstawowa Nr 173
ul. Trakt Brzeski 18
Warszawa-Weso∏a

Osoba odpowiedzialna / nr tel.
p. Bogumi∏a Banasiak-Kowalik
p. Marzenna Nagórka
tel. do punktu: 0 22 773 90 52
p. Ewa Skolimowska
23.06-27.06.08
p. Ewa Wawrowska
30.06-11.07.08
tel. do punktu: 0 22 773 40 03
23.06-11.07.08
p. Gra˝yna Zdzieborska
16.07-03.08
p. Miros∏awa Figielska
14.07-31.07.08
p. El˝bieta Obiedziƒska
04.08-22.08.08
tel. do punktu: 0 22 773 42 04

p. Agata Stajszczak
tel. do punktu: 0 22 773 39 25

Program
(rodzaj proponowanych zaj´ç)

Dni i godziny prowadzonych zaj´ç
(od poniedzia∏ku do piàtku)

1. Zaj´cia Êwietlicowe
2. Zaj´cia plastyczne
3. Zaj´cia muzyczne
4. Zaj´cia sportowe
5. Zaj´cia ﬁlmowo-fotograﬁczne
1. Zaj´cia Êwietlicowe
2. Zaj´cia muzyczno-ruchowe kl. 0-3
3. Zaj´cia sportowo-rekreacyjne
4. Zaj´cia informatyczne
5. Zaj´cia plastyczne

Grupy wiekowe
uczestników

23.06-01.08.08
Godz. 8.00-14.00

M∏odzie˝ szko∏y
podstawowej,
gimnazjum

23.06-11.07.08
Godz. 8.00-16.00

M∏odzie˝ szko∏y
podstawowej,
gimnazjum,
ponadgimnazjalna

1. Zaj´cia sportowe
2. Zaj´cia informatyczne

23.06-22.08.08
Godz. 9.00-14.00

M∏odzie˝ szko∏y
podstawowej,
gimnazjum,
ponadgimnazjalna

1. Zaj´cia sportowe
2. Zaj´cia szachowe
3. Zaj´cia Êwietlicowe
4. Zaj´cia informatyczne
5. Gry i zabawy logiczne
6. Zaj´cia plastyczne
7. Ko∏o ﬁlmowe
8. Zaj´cia taneczne
9. Zaj´cia teatralne
10. Zaj´cia przyrodnicze

23.06-11.07.08
Godz. 8.00-17.00

Dzieci szko∏y
podstawowej kl. 0-III

II. ZAJ¢CIA SPECJALISTYCZNE
BezpoÊredni organizator
L.p.
Nazwa jednostki, miejsce zaj´ç
1

2

3

Gimnazjum Nr 119
ul. Klimatyczna 1
Warszawa-Weso∏a
Aquapark Wesolandia
ul. Wspólna 4
Warszawa-Weso∏a
Klub Garnizonowy KoÊciuszkowiec
Plac Wojska Polskiego 129
Warszawa-Weso∏a

Osoba odpowiedzialna / nr tel.

Program
(rodzaj proponowanych zaj´ç)

Dni i godziny prowadzonych
zaj´ç
(od poniedzia∏ku do piàtku)

p. Gerard Snopek
tel. do placówki: 0 22 773 23 35

1. Zaj´cia Êwietlicowe
2. Zaj´cia informatyczne
3. Zaj´cia sportowe

23.06-18.07.08
Godz. 9.00-16.00

p. Pawe∏ Malinowski
0 22 773 60 50

1. Zaj´cia na basenie
2. Zaj´cia na si∏owni

23.06-29.08.08
Godz. 9.00-10.00
11.00-12.00

p. Monika Urbanek
tel. do placówki: 0 22 681 21 64

1. Zaj´cia sportowe
2. Zaj´cia plastyczne

04.08-29.08.08
Godz. 9.00-14.00

4

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a
p. El˝bieta Dani∏owicz
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31
tel. do placówki: 0 22 773 40 08
Warszawa-Weso∏a

5

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
ul. Starzyƒskiego 21
Warszawa-Weso∏a

6

OÊrodek Kultury, Oddzia∏ Stara Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 25
p. Anna Markiewicz
„Centrum Pogodna”
tel. do placówki: 0 22 427 37 74
Warszawa-Weso∏a

p. Katarzyna Zgórzak
tel. do placówki: 0 22 773 61 88

Zaj´cia biblioteczne, w tym:
g∏oÊne czytanie, zaj´cia plastyczne na bazie
czytanej pozycji, opisywanie wykonanej ilustracji,
robimy zak∏adk´, konkurs plastyczny „Moja ksià˝ka”
Gry i zabawy
Warsztaty plastyczne
Rajd rowerowy
Zaj´cia Êwietlicowe
Gry i zabawy
Wycieczki
Zaj´cia teatralne i plastyczne

wtorki i piàtki w okresie
29.07-08.08
Godz. 10.00-12.00
21.07-14.08
Godz. 9.00-14.00

28.07-14.08. 08
Godz. 9.00-14.00

Grupy wiekowe
uczestników
Szko∏a podstawowa
Gimnazjum
Liceum
Szko∏a podstawowa
Gimnazjum
Liceum
Szko∏a podstawowa
Gimnazjum
Liceum
Szko∏a Podstawowa
Gimnazjum
Szko∏a podstawowa
Gimnazjum

Szko∏a podstawowa
Gimnazjum

III. IMPREZY
BezpoÊredni organizator
L.p.
Nazwa jednostki, miejsce zaj´ç

Osoba odpowiedzialna / nr tel.

Program
(rodzaj proponowanych zaj´ç)

1

Klub Garnizonowy KoÊciuszkowiec
Plac Wojska Polskiego 129
Warszawa-Weso∏a

p. Monika Urbanek
0 22 681 21 64

Projekcje ﬁlmów dzieci´cych i m∏odzie˝owych
(20 ﬁlmów)

2

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla
Dzielnicy Weso∏a

p. Karolina Baranowska
0 22 773 60 50

Spektakle teatralne dla dzieci (4 spektakle)
w sali kinowej Klubu Garnizonowego „KoÊciuszkowiec”

3

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla
Dzielnicy Weso∏a

p. Pawe∏ Malinowski
0 22 773 60 50

Zawody p∏ywackie
Aquapark Wesolandia, ul. Wspólna 4
Warszawa-Weso∏a

4.

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla
Dzielnicy Weso∏a

p. Pawe∏ Malinowski
0 22 773 60 50

Podstawowy kurs nauki gry w tenisa ziemnego

Dni i godziny prowadzonych zaj´ç

Grupy
wiekowe
uczestników

W ka˝dy wtorek i czwartek
o godzinie 10.15

B/O

09.07.08; 23.07.08;
06.08.08; 20.08.08
godzina 11.00

B/O

28.08.2008
Godz. 10.00-12.00
04.08-22.08.08

podstawowa
gimnazjum
liceum
podstawowa
gimnazjum
liceum

Informacje o programie akcji „Lato w MieÊcie 2008” na terenie Dzielnicy Weso∏a rozpowszechniane b´dà w placówkach oÊwiatowych oraz publikowane na
plakatach i stronach internetowych Dzielnicy (www.wesola.waw.pl) i m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl).
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Mistrzostwa Funny Judo
W dniu 1 czerwca jak Polska d∏uga i szeroka
odbywa∏y si´ setki a mo˝e i tysiàce imprez dla
dzieci. Ale jedna z nich by∏a szczególna. To Mistrzostwa Maluchów Funny Judo, zorganizowane przez Judo Fight Klub z Weso∏ej na terenie
naszego hipodromu. Choç g∏ównym punktem
imprezy by∏a rywalizacja dzieci przedszkolnych
trenujàcych judo, to organizatorzy zadbali, by
dla ich rodzeƒstwa, a tak˝e dla samych zawodników, którzy ju˝ ukoƒczyli zawody, nie zabrak∏o
atrakcji. By∏ wi´c i dmuchany zamek, i konie
i malowanie buziek i konkursy... s∏owem
wszystko, co w Dzieƒ Dziecka dzieci chcia∏yby
prze˝yç najbardziej.

Ale wróçmy do sportowej
rywalizacji. Wystartowa∏o
prawie 40 przedszkolaków,
w tym 5 dziewczynek. Rywalizacja toczy∏a si´ w 4-5
osobowych kategoriach wagowych. Emocji nie brakowa∏o, choç czasem mo˝na
by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e
sami zawodnicy byli bardziej

opanowani ni˝ rodzice... W ka˝dym razie
na macie i wokó∏ panowa∏a wspania∏a atmosfera. Dzi´ki sponsorom (których cz´Êç
to rodzice dzieci ucz´szczajàcych na zaj´cia judo) zawodnicy otrzymali medale
i atrakcyjne nagrody, zaÊ zwyci´zcy dodatkowo
ozdobne statuetki.
Serdeczne gratulacje dla m∏odych zawodników, a tak˝e dla organizatorów za Êwietny pomys∏ i jeszcze lepszà organizacj´ oraz podzi´kowania dla wszystkich sponsorów. Wspólnym
wysi∏kiem uda∏o si´ zapewniç kapitalnà zabaw´
dla licznego grona dzieci.
Marcin J´drzejewski

¸uczniczy Puchar O˝arowa
Mazowieckiego Dzieci
i M∏odzików 2008 rozpocz´ty
Jak co roku Klub Sportowy O˝arowianka organizuje ¸uczniczy Puchar O˝arowa. Startujà zawodnicy z ca∏ego województwa mazowieckiego urodzeni w roku 1994 i m∏odsi. Zawody
odbywajà si´ przez kolejne pi´ç miesi´cy, raz w miesiàcu,
zawsze w czwartki. I runda zosta∏a rozegrana 15 maja 2008 r.
KS Weso∏a reprezentowa∏y trzy najlepsze m∏ode zawodniczki, które
odnios∏y wielki sukces,
zajmujàc odpowiednio:
I miejsce – Nina Lekki
II miejsce – Klaudia ¸adziak
III miejsce – Anastazja
Stachwiuk.
Gratulujemy zwyci´stwa i ˝yczymy dalszych
sukcesów.
Kolejny Puchar O˝arowa odb´dzie si´ w czerwcu, ale przedtem m∏odych ∏uczników z KS Weso∏a czeka start w Warszawskiej Olimpiadzie
M∏odzie˝y.
Zbigniew Koz∏owski
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Toksyczne plotki o szczepionkach
W czasie piaskownicowych pogaduszek co
raz cz´Êciej s∏ysz´, jak rodzice ma∏ych dzieci
za wszystkie ich dolegliwoÊci – alergie, os∏abienie czy zaburzenia w rozwoju – winià
szczepionki. To dowód, ˝e do Polski dosz∏a
z zachodu szkodliwa moda na demonizowanie
szczepieƒ. Zjawisko nie jest jeszcze cz´ste, ale
groêne, dlatego razem z moim m´˝em – lekarzem postanowiliÊmy te plotki zebraç i po kolei
omówiç. Niektóre z nich sà ca∏kiem wyssane
z palca, a niektóre zawierajà podane w bardzo
pokr´tnej formie elementy prawdy. Dzisiaj zajmiemy si´ pierwszà z nich, która brzmi mniej
wi´cej tak: „Szczepionki sà agresywnà
i sztucznà ingerencjà w uk∏ad odpornoÊciowy
dziecka, zatem powodujà w organizmie nieobliczalne szkody”.
Zwolennicy tego poglàdu twierdzà, ˝e dziecko
jest bardziej zagro˝one szczepionkà ni˝ chorobà,
przed którà ma chroniç. Z punktu widzenie rzetelnej wiedzy o uk∏adzie odpornoÊciowym szczepionka nie jest du˝ym obcià˝eniem. Jest to zetkni´cie z jeszcze jednym przeciwnikiem, który podobnie jak spotykane na co dzieƒ zarazki, przedosta∏ si´ do wn´trza cia∏a. Ró˝nica jest tylko taka, ˝e
ten przeciwnik nie jest w stanie wywo∏aç pe∏nej infekcji, bo jest martwy, uszkodzony lub tylko przypomina szczep chorobotwórczy. Przeciwnicy
szczepionek twierdzà, ˝e ró˝nica jest znacznie
wi´ksza, poniewa˝ szczepionka jest „nienaturalna”, wi´c jej konsekwencje sà nieobliczalne. Tu
nale˝y zauwa˝yç, ˝e uk∏ad odpornoÊciowy jest tak
skonstruowany, ˝eby umia∏ nas broniç przez ka˝dym nowym zagro˝eniem i ˝aden nowy zarazek
ani nowa toksyna nie sà dla niego „naturalne”.
Jest to mechanizm stworzony do obrony
przed nieskoƒczonà ró˝norodnoÊcià zagro˝eƒ.
Doskonali∏ si´ w tym przez setki milionów lat, dlatego nie ma powodu, ˝eby sàdziç, ˝e u∏omne zarazki zawarte w szczepionce w jakiÊ specjalny
sposób go niszczà. Owszem, jest to uk∏ad skomplikowany i czasem zawodny, ale na co dzieƒ mu
ufamy. Dlatego katar czy nawet grypa, choç sà
groêniejsze od szczepienia, nie przera˝ajà nas
wcale. Ale katar przychodzi sam, a szczepienie to
nasze Êwiadome dzia∏anie i tu budzi si´ l´k. Ludzie, którzy odczuwajà niech´ç do nowoczesnej
medycyny, ch´tnie przyjmujà poglàd, ˝e przejÊcie
choroby jest dla organizmu bardziej korzystne ni˝
szczepionka, bo jest „naturalne”. Na stronach internetowych zwiàzanych z tym nurtem czytamy,
˝e choroby, na które szczepimy, nie sà tak naprawd´ groêne oraz sà ju˝ niezmiernie rzadkie, a wi´c
szczepienie to wielka krzywda i ˝adna korzyÊç.
Dlatego najpierw kilka s∏ów o „naturze” kilku z tych
chorób: b∏onicy, t´˝ca i krztuÊca.
B∏onica jest bakteryjnà chorobà zakaênà, szerzàcà si´ drogà kropelkowà. Jest ju˝ rzadka, ale
Europa wcià˝ nie jest od niej wolna. Prawdà jest
to, ˝e mo˝e przebiegaç ∏agodnie. To zresztà
sprawia, ˝e skutecznie si´ rozprzestrzenia. Groêna jest b∏onica krtani, zwana krupem, prowadzi
ona do powstania b∏ony rzekomej, która mo˝e
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prowadziç do uduszenia. Powstaje ona
pod wp∏ywem wydzielanej przez bakterie toksyny b∏oniczej, powodujàcej mi´dzy innymi zaburzenie widzenia, krà˝enia oraz pora˝enie nerwów, a nawet zmiany w mi´Êniu sercowym.
W b∏onicy krtani (oprócz surowicy), konieczna jest intubacja lub tracheotomia (ratujà one ˝ycie choremu, udra˝niajàc drogi oddechowe). Leczenie szpitalne jest konieczne.
T´˝ec jest zaka˝eniem wywo∏anym przez bakteri´ zwanà laseczkà t´˝ca. Tworzy ona zarodniki, które mogà przetrwaç w ziemi przez wiele
miesi´cy i sà obecne na ca∏ym Êwiecie. Do zaka˝enia dochodzi przy zanieczyszczeniu rany ziemià, kurzem czy innym brudem. Choroba objawia si´ skurczami mi´Êni. Poczàtkowo jest to
szcz´koÊcisk i charakterystyczny grymas twarzy.
Potem skurcze obejmujà ca∏e cia∏o, które wypr´˝a si´ ∏ukowato. Pora˝enie mi´Êni oddechowych
powoduje zgon. Towarzyszy temu bardzo silny
ból, jeden z najsilniejszych znanych medycynie.
Jest on trudny do uÊmierzenia nawet bardzo du˝ymi dawkami morfiny. Taki jest „naturalny”
przebieg choroby. W krajach rozwini´tych zwykle
do tego nie dochodzi, bo pacjent, który otrzyma∏
na czas surowic´ i mo˝e byç leczony na nowoczesnym oddziale intensywnej terapii, ma du˝e
szanse na prze˝ycie. Jednak wra˝enie, ˝e choroba nie jest groêna, jest z∏udne.
Krztusiec to kolejna choroba wywo∏ywana przez bakterie. By∏a ju˝ bardzo rzadka, ale
od czasu „mody” na nieszczepienie, która zapanowa∏a w Niemczech (gdzie szczepienia sà dobrowolne od 1982 r.) spotyka si´ jà du˝o cz´Êciej. Jej g∏ównym objawem jest m´czàcy napadowy kaszel, utrzymujàcy si´ od kilku tygodni

do kilku miesi´cy. „Naturalny” przebieg krztuÊca
bywa ∏agodny u starszych dzieci i doros∏ych, tak
˝e cz´sto nie zdajà sobie oni sprawy, ˝e to coÊ
groênego. U niemowlàt jest za to zawsze zagro˝eniem ˝ycia. Leczenie w szpitalu zwykle pomaga, ale ciàgnàcy si´ wiele miesi´cy kaszel sprzyja kolejnym infekcjom oraz je komplikuje.
To tylko trzy spoÊród chorób, na które obowiàzkowo si´ szczepimy, ale to wystarczy, ˝eby
zauwa˝yç, ˝e natura w postaci chorobotwórczych mikroorganizmów nigdy nie by∏a naturà
przyjaznà. Dzieci po prostu umiera∏y. U nas si´
mówi∏o: „Bóg da∏, Bóg wzià∏”, a u Indian preriowych: „Niech psocà, nie wiadomo jak d∏ugo
b´dà z nami”. Tak by∏o wsz´dzie i w wielu miejscach do tej pory tak jest. Dlatego ch´tnie si´gamy po portfel, gdy UNICEF prosi o szczepionki dla ma∏ych Afrykaƒczyków, a mimo to
pozostajemy podatni na argumenty zwolenników medycyny „ultranaturalnej”, twierdzàcych,
˝e to nie szczepionki i antybiotyki spowodowa∏y spadek umieralnoÊci na choroby zakaêne.
W jaki sposób znajdujà oni pos∏uch g∏oszàc tezy sprzeczne z najbardziej oczywistymi faktami, których uczymy si´ od podstawówki?
O tym oraz o innych mitach dotyczàcych
straszliwych konsekwencji szczepieƒ, takich
jak zatrucie rt´cià czy autyzm b´dziemy pisaç
w nast´pnych odcinkach tego cyklu.
Dorota Wroƒska
– redaktor gazetki, z wykszta∏cenia biolog
Andrzej Wroƒski
– lekarz chorób wewn´trznych
oraz specjalista onkologii klinicznej

Podsumowanie akcji
„Weso∏a – Bezpieczna Dzielnica
w Ruchu drogowym”
Na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przedstawia∏am Paƒstwu za∏o˝enia szeroko zakrojonej akcji
kontrolno-prewencyjnej prowadzonej na terenie
Weso∏ej przez ca∏y kwiecieƒ. W dzia∏aniach wzi´li
udzia∏: Wydzia∏ Ruchu Drogowego KSP, Zespó∏ Komunikacji Spo∏ecznej KSP, Komisariat Policji Warszawa-Weso∏a oraz Stra˝ Miejska m.st. Warszawy.
Obok dzia∏aƒ profilaktycznych, polegajàcych
na licznych spotkaniach w przedszkolach, szko∏ach
i parafiach, prowadzono kontrole. W ich trakcie
ujawniono: 722 wykroczenia pope∏nione przez kierujàcych oraz 44 wykroczenia pope∏nione przez pieszych. Na∏o˝ono 46 mandatów karnych na pieszych.
Najcz´stszym wykroczeniem by∏o przejÊcie przez
jezdni´ w miejscu niewyznaczonym (38 mandatów). Na kierujàcych pojazdami na∏o˝ono 693 mandaty karne, zastosowano 35 pouczeƒ oraz skierowano
3 wnioski o ukaranie do Sàdów Grodzkich. Najcz´stszà przyczynà karania by∏o przekroczenie
dozwolonej pr´dkoÊci – a˝ 564 wykroczenia. W wyznaczonych dniach w godzinach 7.00-9.00 przepro-

wadzono dodatkowo zmasowane dzia∏ania na ujawnienie nietrzeêwych kierujàcych. Skontrolowano 1919 kierowców. Ujawniono 28 nietrzeêwych
osób, zatrzymano 28 praw jazdy, 6 dowodów rejestracyjnych, odholowano jeden samochód.
W podsumowaniu akcji przes∏anym do Urz´du
Dzielnicy zamieszczono równie˝ statystyki zdarzeƒ
drogowych na terenie dzielnicy w miesiàcach styczeƒ – kwiecieƒ w porównaniu z analogicznym
okresem w roku ubieg∏ym. Okazuje si´, ˝e akcja
przynios∏a znakomity skutek. Przez ca∏y kwiecieƒ
nie zanotowano na terenie Weso∏ej ani jednego wypadku drogowego, nie by∏o zabitych ani
rannych. Z przedstawionych przez Komend´ Sto∏ecznà Policji materia∏ów wynika, ˝e takie akcje b´dà powtarzane, by wyrobiç pozytywne zachowania
wÊród uczestników ruchu drogowego. Ca∏y raport
jest zamieszczony na stronie Urz´du Dzielnicy
www.wesola.waw.pl.
Izabela Antosiewicz
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Najstarsze przedszkole w Starej Mi∏osnej ma 15 lat!
16 czerwca dzieci i rodziców oraz goÊci przychodzàNa goÊci czeka∏a moc niezliczonych atrakcji.
cych do przedszkola niepublicznego „RobuÊ” powita∏y
W ciàgu kilku godzin oby∏y si´ wyst´py teatralne
setki kolorowych balonów i pi´kne dekoracje (tak˝e
podopiecznych przedszkola, pokazy taƒca towarzyna p∏ocie oddzielajàcym posesj´ od ulicy). Ta jedyskiego w wykonaniu par turniejowych (oczywiÊcie
na na naszym osiedlu prywatna placówka, znajdujàca
absolwentów „Robusia”) walki judo i zabawy prowasi´ w rejestrze m. st. Warszawy, w obchodzi w∏aÊnie
dzone przez znanych animatorów.
15-lecie dzia∏alnoÊci. Zaproszeni goÊcie mieli okazj´
15 lat lat temu pani Bogus∏awa WiÊniewska, sama prozapoznaç si´ z historià tego niezwyk∏ego miejsca, a abwadzi∏a zaj´cia dla dzieci i przygotowywa∏a posi∏ki. W tej
solwenci – powróciç do s∏odkich lat m∏odoÊci. Wszychwili przedszkole mieÊci si´ w wielkim budynku z pi´kscy mogli si´ przekonaç, jak z ma∏ej placówki opiekuƒnym ogrodem, tu bawià si´ i uczà trzy grupy dzieci, b´dàczej wyros∏o najlepsze przedszkole w Starej Mi∏osnej.
ce pod sta∏à opiekà wykwalifikowanych pedagogów wyUroczystoÊç odby∏a si´ w siedzibie przedszkola,
chowania przedszkolnego. „Dzi´ki rodzinnej atmosferze
mieszczàcego si´ przy ulicy Magnolii 6. Obecny by∏ mi´i pe∏nych pasji wydarzeniom rodzice rekomendowali i podzy innymi burmistrz Krzysztof
lecali innym moje przedszkole.
Kacprzak oraz absolwenci przedZnana ju˝ wszystkim tradycja przedszkola, a tak˝e wszyscy pracowniszkola ∏àczona jest przez nas z nocy (16 osób!) i oczywiÊcie przedwoczesnym kszta∏ceniem na najszkolaki wraz z rodzinami. Wr´wy˝szym poziomie. Nasz sukces to
czajàc kwiaty w∏aÊcicielce pani
moja ogromna pasja plus umiej´tBogus∏awie WiÊniewskiej i p. dynoÊci pedagogów i specjalistów,
rektor El˝biecie Nowosielskiej
z którymi mam okazj´ wspó∏pracoburmistrz dzi´kowa∏ za prac´ ca∏ej
waç – mówi pani Bogusia.
RobuÊ mo˝e poszczyciç si´
kadry pedagogicznej w∏o˝onà
szeregiem niezwyk∏ych dokow wychowanie dzieci z Robusia.
Z okazji jubileuszu dyrektor
naƒ. Oprócz organizowania konprzedszkola przyzna∏a najlepcertów muzyków filharmonii naszym pracownikom nagrody.
rodowej, spektakli teatralnych,
Kadr´ w wi´kszoÊci stanowià
spotkaƒ z autorami ksià˝ek dla
nauczycielki kontraktowe, które
dzieci, przedszkole wyjàtkowo
dzi´ki udzia∏owi w kursach
chwalà sobie dyrektorzy szkó∏
i szkoleniach sta∏y si´ specjapodstawowych z Weso∏ej, któlistkami wychowania przedrzy bez trudu potrafià wskazaç
Burmistrz K. Kacprzak
szkolenego.
absolwentów „Robusia”.
z panià B. WiÊniewskà

Sta∏a opieka psychologa, logopedy, bogaty program zaj´ç, wychowanie przez obcowanie z kulturà,
a przede wszystkim bardzo ciep∏e i mi∏e panie opiekunki – to najwi´ksze zalety tego przedszkola podkreÊlane przez rodziców, których pyta∏am o to, dlaczego
pos∏ali swoje dzieci do tej placówki. Sama jestem
mamà przedszkolaka – starszaka z Robusia i mog´
z czystym sumieniem poleciç to przedszkole ka˝demu rodzicowi.
Zapytana o plany na przysz∏oÊç pani Bogusia mówi: „Chcemy zawsze wyró˝niaç si´ spoÊród wielu nowo powstajàcych placówek swojà przyjaznà, rodzinnà
atmosferà. Nasze przedszkole polecamy rodzicom,
dla których najwa˝niejszy jest wszechstronny rozwój
dziecka w kameralnej, przyjaznej atmosferze. To dla
nich od 15 lat tworzymy miejsce, które wywo∏uje
na twarzy dziecka uÊmiech pami´tany przez niego
d∏ugo po okresie przedszkolnym”. Polecam.
Magdalena J´drzejewska
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Listy do redakcji
Kto jeêdzi autobusem 502 po obrze˝ach Goc∏awia?
Jestem wyrazicielkà opinii wielu sàsiadów i znajomych, z którymi rozmawia∏am o nieszcz´snej
zmianie trasy autobusu 502.
Prosimy o jeszcze jednà interwencj´ w tej sprawie, poniewa˝ indywidualne e-maile do ZTM pozostajà bez odpowiedzi.
Zmiana trasy autobusu 502 to przejaw niewiarygodnej bezmyÊlnoÊci ZTM. Na zmienionym odcinku
trasy autobus jeêdzi po obrze˝ach Goc∏awia, zatrzymuje si´ zaledwie dwa razy i prawie nikt na tych
przystankach nie wsiada i nie wysiada. Na starej trasie mieszkaƒcy Starej Mi∏osny mogli dojechaç
do skrzy˝owania przy Marsa, aby przesiàÊç si´
w kierunku Zàbek, dojechaç do centrum handlowego Real, do Conforamy i Promenady, a przede
wszystkim do kilku szkó∏, takich jak Zespó∏ Szkó∏ Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej, Zespó∏ Szkó∏
Gastronomicznych i Hotelarskich przy ulicy Szczawnickiej, Liceum Ogólnokszta∏càce im. Adama Mickiewicza przy ulicy Saskiej, Liceum Ogólnokszta∏càce
im. Boles∏awa Prusa przy ulicy Zwyci´zców.
Mieszkaƒcy Starej Mi∏osny wolà powrót do poprzedniego stanu, nawet jeÊli autobusy b´dà kursowaç rzadziej, ale b´dà dowoziç nas do wa˝nych
punktów w mieÊcie, miejsc naszej pracy i nauki.
Bardzo sensowna by∏aby te˝ zmiana koƒcowego
odcinka trasy autobusu 502. Móg∏by on skr´caç
w ulic´ GoÊciniec, zatrzymywaç si´ przy Lidlu i doje˝d˝aç do gotowego od dawna ronda na skrzy˝owaniu ul. GoÊciniec z Fabrycznà, i tà ulicà doje˝d˝a∏

do Jana Paw∏a, a póêniej do p´tli. Przecie˝ nie muszà dwa autobusy kursowaç jednà ulicà osiedla.
W dodatku b´dà zadowoleni klienci Lidla, ludzie,
którzy przesiadajà si´ i muszà wróciç do Traktu
Brzeskiego, a przede wszystkim mieszkaƒcy bloków przy ulicy Fabrycznej, którzy w´drujà pieszo
z przystanku przy ulicy Sagali do domu. Wystarczy
spojrzeç na przystanek przy ulicy Sagali. Wszyscy
wysiadajàcy wracajà w stron´ Lidla, bloków i Traktu Brzeskiego. Ta niewielka zmiana naprawd´ b´dzie bardzo korzystna dla wi´kszoÊci mieszkaƒców
naszego osiedla.
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji
***
Co si´ ostatnio dzieje na Os. STM
Dzieƒ dobry, kochani mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej, cz∏onkowie Stowarzyszenia Stara Mi∏osna
i czytelnicy naszej regionalnej gazetki. Podjà∏em decyzj´ o napisaniu tego listu, poniewa˝ od pewnego
czasu zauwa˝y∏em bardzo niepokojàce rzeczy
na naszym osiedlu, które jakiÊ czas temu, wydawa∏oby si´, by∏o bezpieczniejsze i bardziej przyjazne
mieszkaƒcom. Mam na myÊli to, ˝e od d∏u˝szego
czasu nasze osiedle ulega dewastacjom i zniszczeniom. Wszystko zacz´∏o si´ od zorganizowania
na naszym cmentarzu przez grup´ 18-latków swoich urodzin, co doprowadzi∏o do demolki i zbeszczeszczenia tego miejsca. WczeÊniej zosta∏ podpalony nasz pi´kny, ma∏y zabytkowy KoÊció∏ek.
W ciàgu ostatnich kilku dni dokonano kolejnych demolek, takich jak notoryczne rozwalanie pojemni-

ków na ubrania dla PCK, demolki placu zabaw,
na który przychodzi coraz mniej dzieci bo odstrasza
swoim wyglàdem. Kolejny raz zosta∏ zniszczony
przystanek autobusowy przy ul. Marmurowej
w stron´ Weso∏ej – zosta∏y wybite z niego 3 szyby.
Nie wspomn´ tu o codziennie pojawiajàcych si´
nowych sprejowych bohomazach czy o wyrwanych i uszkodzonych przy ul. Jana Paw∏a II urzàdzeniach elektrycznych (przy ciagu sklepów miedzy ul. Diamentowà a ul. Fabrycznà). JakiÊ czas temu pojawi∏y si´ równie˝ w ró˝nych dziwnych miejscach napisy typu Jezus Królem Polaków (np.
na koszach na Êmieci). Mo˝e cz´Êç z tych rzeczy
mo˝na obróciç w ˝art, np. z∏o˝enie namiotów przed
zlotem Cyklistów, ale niektóre sà po prostu skandaliczne. Sà miejsca na osiedlu, gdzie czasem lepiej
nie przechodziç np. na miejscu starego spalonego
przedszkola, na ty∏ach placu zabaw m∏odzie˝ notorycznie przesiaduje z piwem. Brak dojazdu do tego
miejsca uniemo˝liwia jego patrolowanie. MyÊl´, ˝e
podobnych sytuacji jest o wiele wiele wi´cej.
Na pewno nie mo˝na zarzucaç takich zachowaƒ
wszystkim m∏odym ludziom, ale myÊl´, ˝e mo˝na znaleêç na to rozwiàzanie. Po prostu powinno
powstaç miejsce, gdzie m∏odzi ludzie mogà si´
spotkaç, pogadaç i coÊ zjeÊç, napiç si´ coli, itp.
Niech powstanie betonowy plac, gdzie mo˝na pojezdziç rowerem na desce albo na rolkach, wtedy
mo˝e unikniemy demolek kolejnych placów zabaw.
Cz´stsze patrole i wi´ksze zaineresoowanie Stra˝y
Miejskiej na pewno jest jakimÊ sposobem na rozwiàzanie tego problemu. Im wczeÊniej zaczniemy,
tym wi´ksze mamy szanse na zrealizowanie celu.
Z wyrazami szacunku – mieszkaniec OSM

Tekst sponsorowany

Nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ”
Od 1 wrzeÊnia 2008 roku rozpoczyna dzia∏alnoÊç nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Starej Mi∏osnej,
przy ul. Jeêdzieckiej w budynku biurowo-us∏ugowo-handlowym „Galerii Sosnowa”. Przedszkole znajduje si´
na I pi´trze „Galerii Sosnowa” (powierzchnia 670 m2) w nowych i nowoczesnych pomieszczeniach, sk∏adajàcych si´ z 9 pokoi zabaw dla dzieci
o powierzchni ok. 50 m2 z ∏azienkami
w ka˝dym pokoju, kuchnià i zmywalnià, szatnià. WejÊcie do przedszkola
schodami lub windà. Oprócz przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat (trzy
grupy wiekowe: 3-latki, 4-latki i 5-latki) placówka prowadziç b´dzie zerówk´ ca∏odziennà i czterogodzinnà (dzieci szeÊcioletnie) oraz ˝∏obek dla dzieci
powy˝ej 20 miesi´cy. W ka˝dej grupie
maksymalna iloÊç dzieci – 23. Przedszkole planowane jest na 200 dzieci.
Czynne b´dzie od godz. 600 do godz.
1900. Obecnie budynek jest w fazie wykoƒczenia. Odbiór budynku planowany jest do koƒca maja, a w wakacje b´dzie mo˝na przedszkole oglàdaç.
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Przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia
mo˝na b´dzie przyprowadziç dzieci
na okres adaptacyjny.
Cennik:
• ˝∏obek – 800 z∏ + wy˝ywienie,
• przedszkole – 400 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka ca∏odzienna – 600 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka 4-godzinna – 200 z∏.
Przedszkole w ramach czesnego proponuje zaj´cia dodatkowe: j´zyk angielski, rytmik´, religi´ i dodatkowo
p∏atne judo i logopedi´.
Przedszkole oferuje za dodatkowà
op∏atà dowo˝enie i odwo˝enie dzieci
do domu, opiek´ w miar´ potrzeby
w soboty, niedziele i Êwi´ta oraz
opiek´ 24-godzinà lub nocnà, organizacj´ imprez okolicznoÊciowych dla
dzieci i rodzin (imieniny, urodziny,
komunie i inne). Wy˝ywienie zapewni firma cateringowa w cenie 8 z∏
dziennie (Êniadanie 2 z∏, obiad 4 z∏
i podwieczorek 2 z∏).

NOWE PRZEDSZKOLE
PRYWATNE „KUBUÂ”
W WESO¸EJ – STARA MI¸OSNA,
UL. JEèDZIECKA, W „GALERII
SOSNOWA”, I PI¢TRO.
Od 1 KWIETNIA 2008 r. nabór do:
• ZERÓWKI 4-GODZINNEJ
• ZERÓWKI CA¸ODZIENNEJ
• ˚¸OBKA (OD 20 MIESI¢CY)
• PRZEDSZKOLA 3, 4, 5 LAT
+ WY˚YWIENIE CATERINGOWE
INFORMACJE I ZAPISY:
0 602 67 89 51
e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE:
www.przedszkolekubus.pl
www.przedszkolekubus.republika.pl
Zapraszamy dzieci z Warszawy,
szczególnie z Weso∏ej (Starej Mi∏osnej),
Powiatu Miƒskiego.
Dojazd od Traktu Brzeskiego ulicà Jana
Paw∏a II (tylko 3 min. – 1500 metrów).

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Niespotykany koncert
16 maja 2008 roku w szkole Êredniej
przy Ambasadzie Rosji w Warszawie po raz
pierwszy odby∏ si´ koncert m∏odych pianistów

granic´ paƒstwa bez wiz i paszportów. Sala na której odbywa∏ si´ koncert wyglàda∏a imponujàco, a m∏odzi
pianiÊci mieli rzadkà okazj´ zagraç
na du˝ym koncertowym instrumencie
– fortepianie. W programie udzia∏
wzi´li Urszula Sota, Jan Pi∏czyƒski,
El˝bieta Jankowska i Joanna Kuczerowska, którzy zagrali solo oraz w duetach utwory J. Bramsa, A. Dvoraka,
A. Chaczaturiana, F. Chopina, E. Morricone i B. Adamsa. Koncert prowadzi∏a w j´zyku rosyjskim dr Swiet∏ana Parka,
która przygotowa∏a pianistów do wyst´pu. PublicznoÊç, sk∏adajàca si´ z uczniów kilku klas
oraz nauczycieli, bardzo ciep∏o przyj´∏a gr´ m∏o-

dych wykonawców. Po koncercie dyrektor szko∏y A. A. Jegorow podzi´kowa∏ wykonawcom
i wr´czy∏ pamiàtkowe dyplomy.
Krzysztof Jankowski

– wychowanków sekcji fortepianowej OÊrodka
Kultury w Weso∏ej. Przy wejÊciu do szko∏y
uczestników koncertu oraz rodziców powitano
s∏owami: „Witamy na terytorium Federacji Rosyjskiej”. W ten oto sposób przekroczyliÊmy

Warcaby?
Czemu nie!
Zapewne taka w∏aÊnie myÊl przysz∏a do g∏owy nauczycielkom Êwietlicy SP 172 im. POW
– paniom Joannie Witomskiej oraz Bo˝enie
Wo∏osiuk, które zorganizowa∏y pierwsze w historii Mistrzostwa w Warcabach o Puchar Dyrektora Szko∏y.
G∏ówna ideà zawodów by∏o kszta∏towanie
umiej´tnoÊci m∏odych uczniów, takich jak skupienie uwagi, strategiczne myÊlenie czy gra fair
play. Zawody odbywa∏y si´ w systemie pucharowym w danym przedziale wiekowym.
W pierwszym etapie wy∏aniano mistrza danego
oddzia∏u, w drugim toczy∏a si´ walka o zwyci´stwo w ca∏ym roczniku. W turnieju wzi´∏o
udzia∏ a˝ 54 uczniów. Przeprowadzony
9 kwietnia br. fina∏ zakoƒczy∏ si´ nast´pujàcymi
wynikami:
KLASY I:
Mistrz – Oskar Rozbicki (IB);
Wicemistrz – Gabriela Trochimiuk (IA);
KLASY II:
Mistrz – Bart∏omiej K´sik (IIB);
Wicemistrz – Sebastian Pacholak (IIA);
KLASY III:
Mistrz – Maciej Dzi´gielewski (IIIA);
Wicemistrz – Patryk Kulas (IIIB).
Jak zapowiadajà organizatorki, ju˝ za rok zostanà przeprowadzone kolejne mistrzostwa,
które na sta∏e majà si´ wpisaç do kalendarza
Szko∏y Podstawowej nr 172.
Karol Dziwiƒski
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OÂRODEK DZIA¸A¡
TWÓRCZYCH
„POGODNA”

Redaguje Za∏oga OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
W tym numerze relacje z Prezentacji i z naszej cz´Êci Pikniku Weso∏a. Ponadto krótka relacja z konkursu Duety Fortepianowe i zaproszenie do akcji Lato w MieÊcie. Zapraszamy do lektury.
Impreza pod nazwà Prezentacje, która odby∏a si´ 31 maja, zapoczàtkowa∏a okres podsumowaƒ w OÊrodku Kultury. Czerwiec jest bowiem takim miesiàcem, gdy wszystkie sekcje koƒczà swojà dzia∏alnoÊç miniuroczystoÊciami. Padajà s∏owa podzi´kowania kierowane do instruktorów i uczestników zaj´ç. Wszystkim, do których z ró˝nych wzgl´dów nie uda∏o mi sie dotrzeç
osobiÊcie, chcia∏abym podzi´kowaç w imieniu swoim i pani Barbary Wiktorowskiej za rok pi´knej, ale te˝ ci´˝kiej pracy: instruktorom za cenny wk∏ad w rozwój uczestników zaj´ç, zaÊ uczestnikom za to, ˝e przychodzàc na zaj´cia, tworzà niepowtarzalnà, twórczà atmosfer´.
Zapraszam dzieci na akcj´ Lato w MieÊcie i wszystkich zainteresowanych na zaj´cia od wrzeÊnia. ˚ycz´ udanych, pogodnych
wakacji.
Barbara Krzewska

Piknik Weso∏a
naszym dzielnicowym Pikniku jak co roku bardzo du˝o
si´ dzia∏o, w czym OÊrodek Kultury równie˝ mia∏ swój
udzia∏. PrzygotowaliÊmy pi´kny, kolorowy namiot, w którym
mo˝na by∏o podziwiaç prace plastyczne, ceramiczne, obrazy,
zdj´cia z naszej dzia∏alnoÊci, a tak˝e zapoznaç si´ z ofertà OK.
Ch´tni do podj´cia twórczej aktywnoÊci mogli lepiç z gliny,
wykonaç ciekawà prac´ plastycznà lub nauczyç si´ graç na b´b-

Na

nach. By∏o równie˝ malowanie twarzy, do którego jak zawsze
ustawi∏a si´ d∏uga kolejka dzieci. Z racji meczu, który mia∏ si´ odbyç tego wieczoru, nie zabrak∏o ch´tnych do tego, aby pomalowaç ich twarze w barwy narodowe.
Na scenie wystàpi∏y nasze B´bny Regionów pod kierunkiem Ryszarda Rutkowskiego, Studio Piosenki „Voyage” pod kierunkiem
Olgi Stachwiuk oraz zespó∏ flamenco przygotowany przez Olg´
Soko∏owskà. Dzi´kujemy instruktorom za Êwietne przygotowanie wyst´pujàcych i wszystkim, którzy brali udzia∏ w dzia∏aniach
artystycznych w naszym namiocie za stworzenie nie tylko twórczej, ale tez przemi∏ej atmosfery.
OK przy ul. Starzyƒskiego 21 07.06. odby∏a si´ IV edycja konkursu duetów fortepianowych „Na cztery r´ce”. Grand Prix
otrzyma∏y Magda Skoczek i Basia Mienkina ze Studia Marty Zamojskiej – Makowskiej. I nagrod´ – Joanna Kuczerowska
i El˝bieta Jankowska z sekcji fortepianowej OK prowadzonej przez Swiet∏an´ Park´, II nagrod´ – Jan Bujak i Tomasz Woênica – z sekcji fortepianowej OK, III nagrod´ – Agnieszka Grala i Micha∏ Morawski – ze studia „Iskierka” prowadzonego przez Dariusza Buçko.
Gratulujemy!

W
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Prezentacje 2008 i Dzieƒ Dziecka
maja dopisa∏a pi´kna pogoda,
dzieki czemu forma naszej najwi´kszej imprezy – plener – okaza∏a si´
strza∏em w dziesiàtk´. O 14.00 odby∏a si´
cz´Êç pod nazwà Prezentacje, na której
mo˝na by∏o podziwiaç efekt ca∏orocznej
pracy naszych sekcji. Na boisku
przy OÊrodku Kultury stan´∏a du˝a, profesjonalna scena – tu uk∏on w stron´

31

Dzielnicowego OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej, który
t´ scen´ wypo˝yczy∏.
Na scenie zaprezentowa∏y
si´ sekcje ruchowe, taneczne, muzyczne, wokalne.
Sala widowiskowa OK zamieni∏a sie w sal´ wystawowà, gdzie rozstawione by∏y
prace
sekcji
plastycznej, rysunku i malarstwa, ceramicznej, modelarnii lotniczej i bi˝uterii koralikowej. WyÊwietlono równie˝ film, który zosta∏ nakr´cony w czasie niektórych zaj´ç w OK.
O godz. 16.00 ruszy∏a impreza z okazji Dnia Dziecka.
Atrakcji by∏o co nie miara: ca∏à

imprez´ prowadzi∏y dwie doÊwiadczone
animatorki, w konkursach i zabawach nagrody sypa∏y si´ jak z r´kawa, a to równie˝
dzi´ki wk∏adowi DOPS – dzi´kujemy.
Poza konkursami by∏y trampoliny do skakania, malowanie twarzy, pokaz psów frisbee, wóz stra˝acki, kie∏baski z grilla i tort.
Ca∏oÊci dope∏ni∏a pi´kna pogoda.

Starzyƒskiego 21 i w filii – OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” akcja prowadzona b´dzie od 21.07 do 14.08,
od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9:0015:00. W programie wiele twórczych
atrakcji, gry i zabawy, wyjÊcia na basen

i do kina, codziennie ciep∏y posi∏ek.
Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny
na poczàtku lipca. W ka˝dej placówce
przyjmujemy 20 dzieci, decyduje kolejnoÊç zapisów.
Zapraszamy!

oto zdj´cie z zakoƒczenia roku
w sekcji rysunku i malarstwa
prowadzonej przez Elzbiet´ Lipiec.
Cz´Êç ca∏orocznego dorobku zosta∏a
zaprezentowana na sztalugach, dzieci
otrzyma∏y dyplomy i pochwa∏y – pracowa∏y ci´˝ko przez ca∏y rok, czego dowodem jest olbrzymia iloÊç prac, jakà
uda∏o im si´ stworzyç.

A

rzed nami wakacje, ale nie wszystkie dzieci wyje˝d˝ajà, a je˝eli nawet, to niekoniecznie na ca∏e wakacje.
Z myÊlà o tych dzieciach placówki oÊwiatowe i kulturalne prowadzà akcj´ Lato
w mieÊcie. W OÊrodku Kultury przy ul.

P

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a M. st. Warszawy, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 022 773 61 88
Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 022 427 37 74
www.domkultury.wesola.net, e-mail: domkultury@wesola.net, pogodnakultura@jjs.pl
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5. Rosales E. – Niewidzialne miasto
6. Zaczyƒska M. – Goniç króliczka

Kàcik bibliofila
Jennifer
Ackerman
Dzieƒ z ˝ycia
Twojego cia∏a:
sen, seks, picie,
jedzenie, marzenia.
Wracam do ksià˝ki
wymienionej w 91 numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” w kàciku
bibliofila i goràco zach´cam Paƒstwa do jej przeczytania. A oto kilka
fragmentów recenzji, które mam nadziej´ przekonajà Czytelników do tej ciekawe pozycji:
„MyÊlisz, ˝e znasz swoje cia∏o? PomyÊl jeszcze
raz. Ujmujàca ksià˝ka Pani Ackermann jest bogata

w fascynujàce, nowe wiadomoÊci o Twoim ciele,
które pozwolà Ci spojrzeç na nie w ca∏kiem nowym
Êwietle.” (Miriam E. Nelson).
„Fascynujàce spojrzenie na to, co wspó∏czesna
nauka mówi o tym, kim jesteÊmy.” (Elizabeth Kolbert).
WyÊmienita proza, opisujàca typowe zdarzenia
zachodzàce w ludzkim ciele w 24-godzinnym cyklu
zwyk∏ego dnia.
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Mankell H. – Comedia infantil
2. Lovesey P. – Detektyw Diamond i Êmierç w jeziorze
3. Axelsson M. – Kwietniowa czarownica
4. Degórska I. – Najwy˝sza pora na mi∏oÊç

Qlturka

„˚eby nie wyglàda∏o na wo∏anie o pomoc”
TR Warszawa,
„4.48 Psychosis”
Na zobaczenie tej sztuki
w TR Warszawa musia∏am
czekaç kilka miesi´cy. Czemu a˝ tyle? Dlatego, ˝e
wsz´dzie, gdzie jest o niej
coÊ napisane, widnieje
ostrze˝enie – od lat 18. Przeczyta∏am ju˝ dawno temu oryginalny dramat Sary
Kane i z niecierpliwoÊcià czeka∏am na mo˝liwoÊç
zobaczenia interpretacji warszawskiego teatru.
Warto by∏o tak d∏ugo czekaç.
Re˝yser sztuki na stronie internetowej teatru
oznaczony jest jako „+”. Co to mo˝e oznaczaç
– nie wiem. We wszystkich recenzjach, jakie czyta∏am, jako re˝yser wymieniany jest dyrektor artystyczny TRu – Grzegorz Jarzyna. W rolach g∏ównych
mo˝na zobaczyç mi´dzy innymi Magdalen´ Cieleckà oraz Katarzyn´ Herman. Autorami muzyki sà Piotr
Domiƒski, Pawe∏ Mykietyn oraz tajemniczy „+”.
Spektakl jest doÊwiadczeniem pe∏nym bólu,
które jest w stanie znieÊç i zrozumieç jedynie osoba dojrza∏a emocjonalnie i chocia˝ troch´ odporna na silne bodêce. Nie jest to na pewno coÊ, co
poleca∏abym osobom szczególnie wra˝liwym,
bardzo s∏abym psychicznie. Przez scen´ przelewajà si´ hektolitry krwi i ∏ez, co mówi samo
za siebie.
Scenariusz to zapis drogi g∏ównej bohaterki
do samobójstwa. Rozpacz, bezsilnoÊç, oboj´tnoÊç,
ch∏ód to dominujàce uczucia. Wbrew opinii, ˝e osoba w depresji to osoba niekochana i samotna, g∏ównà bohaterk´ otacza wielu ludzi – przyjaciel, kochanka, lekarze. Jednak ˝adna z nich nie potrafi okazaç jej zrozumienia. Przyjaciela staç jedynie na beznami´tne powtarzanie s∏ów: „Lubi´ Ci´”. Kochanka
ka˝dy problem stara si´ odsunàç za pomocà doznaƒ
fizycznych, jakie jest w stanie zapewniç bohaterce.
Otaczajàcy jà lekarze sà niczym maszyny, nie czujàce absolutnie nic, okazujàce jej wy∏àcznie chorà
oboj´tnoÊç.

14

Oryginalny dramat jest bardzo tajemniczy, jak
sama autorka utworu. Sarah Kane zyska∏a popularnoÊç jako odwa˝ny dramaturg, jednak nikt nie podejrzewa∏, ˝e pewnego dnia zostanie znaleziona w szpitalnej ∏azience martwa – powieszona na drzwiach. To by∏a jej druga próba samobójcza – w przeciwieƒstwie do pierwszej, udana.
Po Êmierci autorki znaleziono jej piàtà, a zarazem
ostatnià sztuk´ – „4.48 Psychosis”. Brat Sary zastrzeg∏, aby nie by∏a ona odbierana jako autobiografia siostry – trudno jednak nie ulec temu wra˝eniu, kiedy wiemy, ˝e Sarah by∏a lesbijkà, która pope∏ni∏a samobójstwo – zupe∏nie jak g∏ówna bohaterka dramatu, która zresztà zdaje si´ równie˝ byç
artystkà – powtarza: „Nie mog´ pisaç” oraz inne
wyra˝enia wskazujàce na to, ˝e jej zawodem jest jakaÊ dzia∏alnoÊç artystyczna. Scenariusz bogaty jest
w wieloznaczne metafory, zabiegi, które mo˝na interpretowaç na tysiàc sposobów – chocia˝by pojawiajàce si´ na pozór chaotycznie rozrzucone liczby
lub dziwnie zestawione onomatopeje. Doskonale
pokazuje to wszystko TR-owski spektakl, zgrabnie
zbudowany, z odpowiednio wybranym tekstem,
bardzo pomys∏owo podzielony na role (którego to
podzia∏u nie ma w dramacie). Ponadto klimat stwarza Êwietnie dobrana, psychodeliczna muzyka, która w stu procentach oddaje wewn´trzne prze˝ycia
g∏ównej bohaterki. Kolejne zalety to bardzo
oszcz´dna scenografia, mistrzowskie aktorstwo
(brawa dla genialnej Magdaleny Cieleckiej!), wyÊwietlajàcy si´ po bokach sceny oryginalny tekst
angielski (co pozwala nam zauwa˝yç subtelne ró˝nice w t∏umaczeniu) oraz utrzymanie metaforycznego, abstrakcyjnego, pe∏nego psychodeli klimatu,
uzyskanego dzi´ki m.in. odpowiedniemu u˝yciu
Êwiat∏a i rzutnika.
Z przedstawienia wysz∏am ze ∏zami w oczach,
obiecujàc sobie, ˝e wróc´ zobaczyç je znowu. By∏a
to najlepsza sztuka, jakà widzia∏am w swoim krótkim
˝yciu, a jak dotàd wszystkie obejrzane po niej nie
by∏y w stanie zaspokoiç moich oczekiwaƒ.
Martyna Nowosielska

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Praca zbiorowa – Dlaczego wiele mi∏ych zwierzàt
zachowuje si´ tak dziwnie
2. J´drzejewska-Wróbel – Florka: z pami´tnika ryjówki
3. Pieszak M. – Dobranocki dla Stasia
4. Montgomery L. M. – Czary Marigold
5. Brook L. – Blizny przesz∏oÊci
Literatura popularnonaukowa:
1. Aronson E. – Psychologia spo∏eczna
2. Niemann U. J. – Egzorcyzmy czy terapia?
3. Gervaso R. – Casanova
4. Woêniak M. – Ludwig Maciàg
5. Shanker W. – Poradnik grubaski: zejdê z wagi
i ro (zwa˝) otaczajàcy Ci´ Êwiat
Iza Zych

Jak widaç, dzia∏ „Mocne uderzenie i inne
dêwi´ki” przesta∏ istnieç. A w∏aÊciwie nie przesta∏ istnieç, tylko si´ rozszerzy∏. Tak samo jak
szeroka jest kultura. Nie jest ona tylko muzykà.
Równie wa˝nà jej dziedzinà jest teatr.
A przy okazji jest jednà z moich pasji. Zapraszam wi´c do czytania recenzji teatralnych
i muzycznych w nowym dziale – „Qlturka”!

Bàdê Êwiadomy
energetycznie –
fina∏ sympozjum
W dniu 3 czerwca odby∏o si´ zapowiadane
przez WS sympozjum ekologiczne w Gimnazjum nr 118 w Zielonej. Do fina∏owej rywalizacji
stan´∏y dwa najlepsze zespo∏y m∏odzie˝y z weso∏owskich szkó∏.
Ka˝da grupa przedstawi∏a zgromadzonym goÊciom swoje poglàdy w kwestiach oszcz´dzania
energii i konsekwencji wynikajàcych z zaniedbaƒ
w codziennym ˝yciu. Mo˝na wi´c by∏o dowiedzieç si´, jakie by∏y wyniki ankiety przeprowadzonej wÊród doros∏ych i uczniów, jak mo˝na skutecznie oszcz´dzaç energi´ oraz jaki wp∏yw ma
jej marnowanie na otaczajàce nas Êrodowisko.
W czasie trwania sympozjum wr´czono nagrody za wykonanie trzech konkursowych zadaƒ. W pierwszej edycji konkursu nie mia∏ sobie
równych zespó∏ z Gimnazjum Nr 118 w sk∏adzie
Pawe∏ Nowakowski, Konrad Sochacki oraz Karol
Dziwiƒski, zdobywajàc I miejsca w kategoriach:
Ankieta diagnozujàca oraz Ulotka, a tak˝e jedyne wyró˝nienie za stworzenie plakatu. Nagrody
zosta∏y wr´czone przez Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a Mariana Mahora.
Pierwsza edycja konkursu ekologicznego cieszy∏a si´ doÊç du˝ym zainteresowaniem. Z pewnoÊcià za rok b´dzie jeszcze lepiej!
Karol Dziwiƒski
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Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych
weso∏owskich maluchów,
˝yczymy
wiele radoÊci. A wy,
drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas!
RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

S

J

ubileusz

Z ulicy Dzikiej Róży
Radosne płyną wieści.
Anna i Maciej
Są razem lat czterdzieści
Choć w głowie się to nie mieści,
Choć życie nie pieści,
Choć czasem brak treści,
Są razem lat czterdzieści.
Kończę,
Został mi tylko rym: boleści.
Ale czy życie musi się rymować?
Niebo.

foto – Fotooskar
Ma∏gosia Makarewicz
urodzi∏a si´ 9 maja 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3800 g, wzrost 56 cm.

taromiłośniański

Zuzanna Sankowska
urodzi∏a si´ 9 lutego 2008 r.
w szpitalu Âw. Zofii. Siostra Natalki.
Waga 4000 g, wzrost 56 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje
drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby
Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny
sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia
mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II
(róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç
na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru
przyjmujemy do 12 sierpnia 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Chrapiesz? Masz bezdech?

Przyjęcia
Okolicznościowe

Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

www.chrapanie-bezdech.pl
Warszawa, ul. Lanciego 13

tel. (022) 408 01 10

ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl
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Piknik Weso∏a 2008 przeszed∏ do historii
Najwi´ksza plenerowa impreza w Weso∏ej organizowana przez
Urzàd Dzielnicy to tak˝e miejsce, by organizacje pozarzàdowe
dzia∏ajàce na tym terenie, mog∏y si´ zaprezentowaç szerokiemu
gronu odwiedzajàcych. Jak co roku skorzystaliÊmy z zaproszenia.
W nowiutkich namiotach z logo Stowarzyszenia odwiedzajàce
nas dzieci mog∏y liczyç na profesjonalne malowanie twarzy oraz
wykonaç w∏asnor´cznie popularnà zabawk´, zwanà „gniotkiem”.
Oj, by∏o radoÊnie podczas nape∏niania baloników màkà ziemniaczanà i rysowaniu grymasów
na gniotkowych buêkach. Wszystkich, którzy odeszli bez pomalowanej buêki zapraszamy za rok, we
wczeÊniejszych godzinach.
Anna Lato

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
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Niedziella Parafialna Karuzella
Bogata oferta imprez plenerowych organizowanych z okazji
Dnia Dziecka nie stanowi∏a zagro˝enia dla
frekwencji na ∏àce przy drewnianym
koÊciele.
W koƒcu, rodzinny piknik organizowany przez parafi´, harcerzy
i Stowarzyszenie Sàsiedzkie ma
ju˝ wieloletnià tradycj´. W tym
roku bawiliÊmy si´ dok∏adnie
w Dzieƒ Dziecka. Pogoda dopisa∏a, uÊmiechy i radoÊç ca∏ych rodzin – równie˝. Co zresztà widaç
na zamieszczonych zdj´ciach.
Najwi´kszà atrakcjà – sàdzàc
z d∏ugoÊci kolejki – by∏ dmuchany

baƒki mydlane przeró˝nymi narz´dziami. Na ma∏ym stoliczku obok sceny
m∏ody iluzjonista pokazywa∏ swoje
sztuczki. Ustawiona w pe∏nym s∏oƒcu
scena by∏a miejscem rozgrywania prze-

czone nad ogniskiem kie∏baski. Zostajà wspomnienia i zapa∏, by w nast´pnym roku powtórzyç tak udanà imprez´.
Izabela Antosiewicz
Fot. Janusz Reda

ró˝nych konkursów, by ostatecznie zmieniç si´
w estrad´, na
której wystàpi∏y
„Ptaszki
Êw.
Franciszka”.
Dzieci bioràce
udzia∏ w pikniku
dosta∏y wat´ cukrowà i wiele
ma∏ych upominków. Na koniec
zjedliÊmy piezamek do skakania. Najbardziej zaskakujàcà – prysznic z wozu stra˝aków.
Nie zabrak∏o emocji przy animowanej
zabawie wielkà, kolorowà chustà oraz
w namiocie z warsztatami plastycznymi, gdzie powstawa∏y obrazki z samoprzylepnego filcu i sznury koralików.
Tu˝ obok namiotu znajdowa∏ si´ salon
pi´knoÊci, czyli malowanie twarzy.
Mo˝na te˝ by∏o narysowaç swoje marzenie na du˝ym formacie i puszczaç
Podczas oglàdania pokazu iluzjonisty pewien ch∏opczyk zgubi∏ banknot o du˝ym nominale. By∏ to prezent z okazji Dnia Dziecka, który
dosta∏ od rodziny. Og∏aszaliÊmy to
na placu, ale widocznie znalazca poszed∏ ju˝ do domu. JeÊli ktoÊ znalaz∏
podczas pikniku pieniàdze, proszony
jest o kontakt ze stowarzyszeniem
(609 34 94 94) bàdê, z ksi´˝mi pracujàcymi w parafii.

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
•
•
•
•
•
•
•
•

Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u suchego oka
Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry (profilaktyka jaskry)
Angiografia fluoresceinowa
Fotografia przedniego odcinka i dna oka
Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy optycznych
Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie wzroku
Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi okulistyczne

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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Dzieƒ Dziecka w SP 173
Prze∏om maja i czerwca to czas pod znakiem
Êwi´ta dzieci. Szko∏a nr 173 zorganizowa∏a z tej
okazji dla swoich uczniów i rodziców piknik. Im-

prezie przewodzi∏o has∏o roku szko∏y „NobliÊci
polscy, oni te˝ byli uczniami”. Celem przedsi´wzi´cia, poza uczczeniem Dnia Dziecka, by∏o
zgromadzenie funduszy na rzecz akcji „Adopcja
na odleg∏oÊç”, w której bierzemy udzia∏ od 2 lat.
Pod opiekà naszej placówki jest jedno dziecko,
które finansowo systematycznie wspomagajà
nasi uczniowie i nauczyciele.

18

Sale lekcyjne zamieni∏y si´ w kàciki prezentujàce sylwetki noblistów. Uczniowie ucharakteryzowani na poszczególnych laureatów Nobla
kwestowali na rzecz wspomnianej wczeÊniej
akcji. Po klasowych prezentacjach uczniowie
wzi´li udzia∏ w zabawach i konkursach sportowych. Emocji jak zwykle nie brakowa∏o. Nadwàtlone nimi si∏y dzieci uzupe∏ni∏y goràcymi,
grillowanymi kie∏baskami oraz pysznym ciastem serwowanym w piknikowej kawiarence.
Imprez´ wspomog∏y osoby i instytucje zwiàzane z naszà szko∏à. Szczególne podzi´kowaOstatnim punktem programu dnia by∏a prezennia kierujemy pod adresem rodziców. Zatroszczytacja sylwetek noblistów przed szkolnà publicznoli si´ oni o fanty na loteri´ oraz zaopatrzyli pikniÊcià oraz konkurs karaoke. Bioràcy w nim udzia∏
kowà kawiarenk´ w ciasta. Dochód z kawiarenki
nasi mali artyÊci rozÊpiewali ca∏à widowni´. Ca∏a
piknikowej to 849,46 z∏. Loteria fantowa pozwolisala Êpiewa∏a z nimi. Po zakoƒczeniu imprezy
∏a zgromadziç 1951,65 z∏. Pieniàdze te zostanà
szko∏a wyglàda∏a jak po burzy. Jednak tà „burzà”
przekazane na rzecz podopiecznego szko∏y w raby∏a dobra zabawa, a uÊmiechni´te buzie wychomach akcji „Adopcja na odleg∏oÊç”. Radzie Rowanków pozwalajà sàdziç, ˝e taki sposób Êwi´todziców dzi´kujemy za zorganizowanie grilla i kie∏wania Dnia Dziecka stanie si´ w SP 173 tradycjà.
basek dla naszych uczniów oraz za przekazane
Marta Drabarek
szkole nagrody konkursowe. Prezydent Wardla PSÓW i KOTÓW
szawy przes∏a∏a fanty
na loteri´ piknikowà, 0-502-718-285 M O J E Z O O (022) 760-23-15
za co równie˝ serdecznie dzi´kujemy. Jedno- n a t e l e f o n , z d o s t a w à d o d o m u G R A T I S
stce wojskowej dzi´ku- dobra cena
S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
wysoka jakoÊç
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
jemy za w∏àczenie si´ szybko
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta
solidnie
w imprez´.

KARMY i AKCESORIA
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Mali geniusze ze szkolnych ∏aw
Szko∏a Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej od lat s∏ynie w ca∏ej Weso∏ej
z organizacji dwóch konkursów przedmiotowych dla uczniów klas II i III. W tym roku przeprowadzono ju˝ XIII fina∏ konkursów „Mistrz Ortografii” oraz „Wzorowy Matematyk”, w których
udzia∏ wzi´∏o 84 uczniów.
Fina∏ konkursu ortograficznego przeprowadzony 26.04. zakoƒczy∏ si´ nast´pujàcymi wynikami:

KLASY II
I i II miejsce: nie przyznano;
III miejsce: Justyna Mogielnicka (SP 172),
Krzysztof Jurko (SP 173);
Wyró˝nienia: Maksymilian Gral (SP 174); Alicja
Woênica i Hubert Wysocki (oboje SP 173).
KLASY III
W tej kategorii wiekowej przyznano a˝ 18 nagród.
I miejsce: Alicja Grzàdkowska (SSP 12), Igor
Szczeciƒski oraz Marta Tortyna (oboje
SP 173).
KLASY III
I miejsce: nie przyznano;
II miejsce: Micha∏ Âwi´cicki (SP 171);
III miejsce: Karol K∏opocki (SP 173);
Wyró˝nienia: Przemys∏aw Pietrzak (SP 174),
Zuzanna Antosiewicz (SP 173), Julia K´ska
(SP 172).

XII fina∏ „Wzorowego Matematyka” odby∏ si´
dnia 10.05. Jego rezultaty prezentujà si´ nast´pujàco:
KLASY II
I miejsce: Pawe∏ Jankowski (SP 172);
II miejsce: Emil Trza∏kowski (SP 172),
Micha∏ Dramiƒski (SP 173);
III miejsce: Karol Wymiata∏ (SP 173);
Wyró˝nienia: Mateusz Brzeziƒski (SP 172),
Alicja Woênica (SP 173).

USŁUGI HYDRAULICZN0-GAZOWE
REMONTY
KANALIZACJA
WODA
GAZ
tel.: 022 613 82 96
CO
kom.: 0696 321 228
PIECE

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

tel./fax 022 773 84 60
tel.kom. 0609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Romuald Porzeziƒski
Wystawiamy faktury VAT

022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna
SPECJALISTYCZNY GABINET

• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

Karol Dziwiƒski

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

Firma „KOMPLEKS“

Us∏ugi posadzkarskie

Wszystkim laureatom gratulujemy!

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 73 38 91
www.podatkiwesola.pl
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Maraton czytelniczy w SP 171
Szko∏a Podstawowa nr 171 w Weso∏ej od wielu
lat zaanga˝owana jest w akcj´ czytania literatury
pi´knej swoim uczniom. W akcji biorà udzia∏ nauczyciele, rodzice oraz zapraszani goÊcie.

W tym roku podj´liÊmy si´ wyzwania czytania
uczniom ksià˝ek w formie maratonu. Pomys∏ na pierwszy rzut oka móg∏by wydawaç si´ karko∏omny, jednak˝e przy wsparciu utalentowanych i przyjaznych dzieciom goÊciom dobrze si´ bawiliÊmy. W maratonie
czytelniczym wzi´∏o udzia∏ wiele wa˝nych osób.
Uczniom czytali m.in. pani dyrektor SP171 – Bogumi∏a Banasiak-Kowalik, pani Jolanta Fajkowska – dziennikarka telewizyjna i radiowa, pani Anna Jab∏oƒska –
mistrzyni Polski w ˝eglarstwie, pani El˝bieta Dani∏o-

wicz – dyrektor Dzielnicowej Biblioteki Publicznej, pani Dorota Dobrowolska – aktorka, pani Anna ¸opatowska – aktorka, pan Marian Mahor – burmistrz Dzielnicy Weso∏a, pan Miros∏aw Tokarczyk – ilustrator ksià˝ek, pan Stanis∏aw Banasiuk – aktor, pan
Marek Szumski – przewodniczàcy Rady
Rodziców przy SP 171.
Czytane historie jak zwykle przenosi∏y
m∏odych s∏uchaczy w Êwiat wyobraêni.
W maratonie uczestniczyli uczniowie
wszystkich klas. Dzieci mog∏y wczuwaç si´
w losy takich bohaterów jak Szaleƒczaki JeKoordynatorki akcji:
rzego Niemczuka, Kucykowa Wró˝ka BarBeata Bielska-Karwot
bary Zoschke, Pippi Poƒczoszanka Astrid
El˝bieta Pol-Lubczyƒska
Lindgren, Mateuszek Elwiry Lindo, czy te˝
prze˝ywaç mi∏osne perypetie Wampirka
Jackie Niebisch i wiele
innych.
Niektóre
ksià˝ki bawià
AFOCOPY
Y S.C.
S.C.
AFOCOPY
Y
nas od lat, z innymi
KSEROKOPIARKI
uczniowie spotkali si´
po raz pierwszy. Niezwyk∏y
TEL:: 0 501
1 671
1 999
DRUKARKI
klimat mo˝na by∏o odnaleêç w ksià˝ce Pierre Gri0 602
2 589
9 658
pari „OpowieÊci z ulicy
TONERY
Broca”, której fragmentów
7 90
0 27
Fax:: (22)) 357
z du˝ym zainteresowaAFOCOPY S.C. 05-077 Zakrêt, ul.Trakt Brzeski 3c, NIP: 592-18-35-975
niem wys∏uchali uczniowie najstarszych klas.

Sklep

ul. Jana Pawła II 13B (róg Jodłowej)
zaprasza ponownie (po remoncie)
wszystkich klientów.
Uwaga nowość: mamy też kwiaciarnię
z dużym wyborem kwiatów ciętych,
doniczkowych i rabatowych.
Godziny otwarcia:
pon.- pt. 7.00-20.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze.
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Wspólne czytanie ksià˝ek sta∏o si´ doskona∏ym
pretekstem do rozmów z bardzo ciekawymi ludêmi.
Zaproszeni goÊcie ch´tnie opowiadali o sobie,
o swojej pracy, a tak˝e o swoich pasjach i zainteresowaniach, uczniowie zaÊ niezmordowanie zadawali mnóstwo pytaƒ.
Nie zawsze zdajemy sobie spraw´ z tego, jak
ogromny wp∏yw na to, kim jesteÊmy i jacy jesteÊmy,
majà ludzie, których spotykamy na swojej drodze.
Dlatego warto stwarzaç mo˝liwoÊç spotykania niezwyk∏ych ludzi równie˝ na terenie szko∏y.
Dzi´kujemy serdecznie wszystkim goÊciom
za czas i zaanga˝owanie w naszà akcj´, a wszystkim
˝yczymy jak najwi´cej wa˝nych ˝yciowych spotkaƒ.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Wywiad z Basià Kasperek
– laureatkà kuratoryjnego konkursu polonistycznego
Basia Kasperek
z klasy VI b Szko∏y Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich zosta∏a w tym roku
szkolnym laureatkà Kuratoryjnego
Konkursu Polonistycznego, tym
samym przesz∏a
do historii naszej szko∏y jako pierwsza (miejmy nadziej´, ˝e nie ostatnia) uczennica, która osiàgn´∏a
tak znaczàcy sukces edukacyjny. Z tej okazji postanowiliÊmy zadaç jej kilka pytaƒ.
Jerzy Rawski – Który z etapów Konkursu
uwa˝asz za najtrudniejszy i dlaczego?
Basia Kasperek – Za najtrudniejszy uwa˝am etap
rejonowy. Nie pierwszy, nie ostatni, tylko drugi. Dlaczego? Otó˝ etap szkolny by∏ mi niemal˝e oboj´tny,
gdy˝ na niego móg∏ pójÊç ka˝dy, kto mia∏ na to czas
i ochot´. W koƒcu nikt wtedy nie wiedzia∏, co to znaczy Konkurs Polonistyczny i ile trzeba w niego w∏o˝yç pracy! Poza tym nawet po∏owa uczniów nie dociera∏a wy˝ej, a przejÊcie do etapu rejonowego by∏o
uwa˝ane za niemal˝e niemo˝liwe. Ja posz∏am
na pierwszy etap z myÊlà „co ma byç to b´dzie”. I sta∏o si´! Dosta∏am si´ do drugiego etapu.
Wtedy dowiedzia∏am si´ o tym, co naprawd´ trzeba
umieç na tym konkursie. Zacz´∏am si´ uczyç ca∏ej
gramatyki j´zyka polskiego. Ba∏am si´. By∏am ju˝
o krok od fina∏u. Gdy potem w dzieƒ drugiego etapu
spojrza∏am na kartk´, wystraszy∏am si´. Jednak da∏am rad´. Dosta∏am si´ do fina∏u. Ten etap by∏ du˝o
prostszy od rejonowego, poniewa˝ tam ju˝ praktycznie nie by∏o gramatyki, wystarczy∏o wykazaç si´
umiej´tnoÊciami literackimi. Oto dlaczego wed∏ug
mnie najtrudniejszy by∏ etap rejonowy.
Czy du˝o czasu poÊwi´ca∏aÊ na nauk´, przygotowujàc si´ do Konkursu?
Mo˝na odpowiedzieç na to pytanie ró˝nie. Stara∏am si´ uczyç systematycznie, godzink´ dziennie.
Musz´ przyznaç, ˝e z natury jestem leniwa i wola∏am
uczyç si´ codziennie przez krótki czas, ni˝ np. przez
tydzieƒ po par´ godzin. Ale gdyby zsumowaç ten
czas, okaza∏oby si´, ˝e Konkurs Polonistyczny poch∏onà∏ du˝y kawa∏ mojego ˝ycia...
Jaka by∏a reakcja uczniów z klasy VI b
na wiadomoÊç o Twoim sukcesie?
„Brawo, Basia!”, „Gratuluj´!”, „Nie piszesz
sprawdzianu? Ale ci fajnie!” oraz „˚ó∏wik!”. Tak najproÊciej mo˝na by to opisaç. Naturalnie nie wszyscy
zdobyli si´ na gratulacje, nie wszyscy byli mi ˝yczliwi. Ale zdanie tych ludzi niewiele dla mnie znaczy∏o. Razem ze mnà cieszy∏y si´ moje kole˝anki i to
jest najwa˝niejsze.

Laureat Konkursu oprócz „szóstki” z j´zyka
polskiego i zwolnienia z pisania sprawdzianu
szóstoklasisty ma tak˝e mo˝liwoÊç wyboru
gimnazjum. Czy rozwa˝asz takà ewentualnoÊç?
Nie tylko rozwa˝am, ale wr´cz wprowadzam w ˝ycie. Zamierzam iÊç do gimnazjum przy Liceum im.
Stefana Batorego. Idzie tam wi´kszoÊç laureatów,
nie zamierzam byç wyjàtkiem. Je˝eli si´ dostan´,
b´d´ mia∏a 6 godzin j´zyka angielskiego tygodniowo, 3 przedmioty w tym j´zyku – chemi´, fizyk´
i geografi´ oraz jako drugi j´zyk wybior´ w∏oski.
Dzi´ki Konkursowi omin´∏y mnie te wszystkie stresujàce egzaminy wst´pne, zosta∏ mi tylko jeden
– test predyspozycji j´zykowych. Z jednej strony
boj´ si´, ˝e nie zdam, z drugiej jednak, gdybym posz∏a tam bez ˝adnych egzaminów, czu∏abym si´,
jakbym dosta∏a si´ „za darmo”. Mam nadziej´, ˝e
mi si´ uda. Nie chc´, ˝eby moja ca∏oroczna praca
posz∏a na marne. Robi´ wszystko, ˝eby nie pójÊç tutaj, gdzie b´d´ mia∏a wyrobionà opini´ kujona. Chc´
uczyç si´ w miejscu, gdzie sà tacy ludzie jak ja, zaczàç od zera.
Jakie sà Twoje zainteresowania?
Interesuj´ si´ muzykà, historià, podró˝ami, j´zykami i literaturà.
Czy masz jakichÊ ulubionych autorów? Jakie
ksià˝ki poleci∏abyÊ swoim rówieÊnikom?
Jednym z podstawowych zysków tego konkursu,
jest to, ˝e zacz´∏am czytaç ksià˝ki KapuÊciƒskiego.
Ryszard KapuÊciƒski by∏ polskim korespondentem
wojennym i napisa∏ wiele wspania∏ych ksià˝ek
o krajach, w których co chwil´ wybucha∏y rewolucje
i wojny domowe, np. kraje afrykaƒskie, Iran, Ameryka ¸aciƒska, a tak˝e o krajach nieco spokojniejszych, jak np. Zwiàzek Radziecki. W tych reporta˝ach du˝o si´ dzieje, wydarzenia wciàgajà czytelnika i dlatego chcia∏abym poleciç rówieÊnikom ksià˝ki Ryszarda KapuÊciƒskiego.
Ulubiony rodzaj muzyki?
Czarny rap i rock.
Skàdinàd wiem, ˝e ucz´szczasz na zaj´cia
ko∏a teatralnego w naszej szkole. Czy to znaczy, ˝e chcia∏abyÊ zostaç aktorkà w przysz∏oÊci?
Raczej nie. Nie za bardzo wiem, kim bym chcia∏a
byç w przysz∏oÊci. Musia∏by to byç zawód zwiàzany
z literaturà, historià i przede wszystkim podró˝ami.

by∏ fragment utworu Z. Herberta, który wyjaÊnia
znaczenie tego przys∏owia. „JeÊli wybierzesz si´
w podró˝, niech b´dzie to podró˝ d∏uga, w´drowanie pozornie bez celu, b∏àdzenie po omacku, ˝ebyÊ nie tylko oczami, ale tak˝e dotykiem pozna∏
szorstkoÊç ziemi i abyÊ ca∏à skórà zmierzy∏ si´ ze
Êwiatem (...)”. Ludzie nie zdajà sobie sprawy z tego, jak bardzo podró˝ uczy i zmienia. Mo˝na wyruszyç w nià jako dziecko, a wróciç jako doros∏y
cz∏owiek. Ja sama by∏am na mroênej Alasce,
na koƒcu Êwiata przep∏ywajàc przylàdek Horn,
w goràcym Egipcie, na rajskich Wyspach Karaibskich, w malowniczej Wielkiej Brytanii oraz
na „polskiej” Litwie. Widzia∏am, jak ludzie ˝yjà
w ró˝nych krajach, jak mówià, jak si´ ubierajà, jak
obchodzà swoje Êwi´ta. Okazuje si´, ˝e nie wsz´dzie jest tak kolorowo, jak w naszej bogatej Europie. Z ka˝dej podró˝y wyciàga∏am jakieÊ wnioski
na przysz∏oÊç. Jednym z takich wniosków jest to,
˝e Litwa, pomimo w∏asnego terytorium i j´zyka,
jest nadal zwiàzana z Polskà. Podczas mojego pobytu w Wilnie widzia∏am, jak Litwini polskiego
pochodzenia obchodzà 11 listopada na cmentarzu
na Rossie, przy sercu i matce Józefa Pi∏sudskiego.
Wywar∏o to na mnie takie wra˝enie, ˝e odtàd nazywam Litw´ „polskà”. Mog∏abym wymieniaç te
wnioski przez ca∏y dzieƒ, ale wywiad jest na inny
temat.
Warto si´ uczyç?
Tak. Uczymy si´ od pierwszych naszych dni
na Êwiecie. Zaczyna si´ od nauki chodzenia, a potem przechodzi si´ do studiowania. Uczymy si´
przez ca∏e ˝ycie. Wiem, ˝e nie ka˝dy w mojej szkole rozumie, po co mu u∏amki dziesi´tne, po co uczenie si´, jak przedstawiç si´ po angielsku, czy jak
wykonaç wykres zdania pojedynczego, ale wydaje
mi si´, ˝e to wszystko kiedyÊ znajdzie w ˝yciu zastosowanie. A jakie teraz? Na przyk∏ad wi´kszoÊç gier
w Internecie jest po angielsku.
Mo˝e masz jakàÊ ulubionà z∏otà myÊl, którà
chcia∏abyÊ podzieliç si´ z czytelnikami?
Nie, nie mam takiej myÊli.
Czy to jest (Jaka jest) Twoja ˝yciowa dewiza?
Ju˝ poda∏am cytat z utworu Z. Herberta w jednym
pytaniu. Uwa˝am to za jednà z najmàdrzejszych filozofii, gdy˝ mówi ona o ˝yciu, które zosta∏o tu porównane do podró˝y, w´drówki.
J. R. – Dzi´kuj´ za wywiad.

Co sàdzisz o przys∏owiu „Podró˝e kszta∏cà”?
Chyba wiem, dlaczego Pan mnie o to zapyta∏.
Tegorocznym tematem przewodnim konkursu by∏
motyw w´drówki w literaturze i sztuce, zaÊ dewizà

Wywiad przeprowadzi∏ Jerzy Rawski,
nauczyciel j´zyka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 173.

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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Fitness Art
...to sposób na ˝ycie
Bogaty wybór zaj´ç:
Fitness: TBC, ABT, Step,
Fatburning, P∏aski
Brzuch, Celluli Burn,
Body Bike + Brzuch
Tanecznych: Salsa, Taniec Brzucha, Taniec Towarzyski,
Modern Jazz/Musical, Latino, Sexy Dance
Relaksacyjnych: Yoga, Tai-Chi, Stretching, Body Art
Prozdrowotnych: Szko∏a Kr´gos∏upa, Pilates, Zaj´cia dla
Ci´˝arnych
PLATFORMA WIBRACYJNA
SOLARIUM
MASA˚
REFLEKSOTERAPIA
KOSMETYKA
WAKACYJNE TYGODNIOWE WARSZTATY TANECZNE
– SAMBA, REGGAETON, FLAMENCO,
STEPOWANIE i wiele innych

Fitness Art
ul. Trakt Brzeski 60/60a (obok stacji BP)
Tel. (022) 773 14 33
www.fitnessart.pl

Serwis samochodowy MOTOLAB
Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
773 22 49, 022 773 22 50

• MECHANIKA POJAZDOWA
Tel. 022
przeglàdy okresowe – pogwarancyjne
przeglàdy pojazdów przed zakupem
naprawa uk∏adów hamulcowych
naprawa zawieszeƒ i uk∏adów jezdnych
naprawa skrzyƒ biegów
naprawy silnikowe (naprawy g∏ówne, naprawy g∏owic,
uk∏adów rozrzàdu)
• DIAGNOSTYKA I NAPRAWA
systemy wtrysku paliwa – benzynowe i diesla
elektroniczne systemy komfortu
uk∏ady hamulcowe ABS/ASR
systemy bezpieczeƒstwa AIR-bag i ESP
• UK¸ADY EOBD
• KLIMATYZACJA – OBS¸UGA I NAPRAWA
• GEOMETRIA KOMPUTEROWA
• WYMIANA OPON
• OBS¸UGA FLOT
• SAMOCHODY ZAST¢PCZE
• HOLOWANIE
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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

DOJAZD GRATIS 24 h

• FIRANY
• ZAS¸ONY

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• NARZUTY

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,

tel.

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal

çw. kszta∏tujàce, stretching

•

• ART. POÂCIELOWE

„deco JUMA“

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

• KARNISZE

licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 0227730028, fax 0227730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

Pranie Dywanów
Wyk∏adzin i tapicerki meblowej

Tel 0-510-126-840
- DOJAZD GRATIS!

KANCELARIA PRAWNA
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Biuro czynne: 8-18
Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
WKRÓTCE: Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
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SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
Nowe lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
– W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
– Kàcik dla dzieci
– Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

ul. Poezji

17

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59

BIURO RACHUNKOWE

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

K L I M AT Y Z A C JA
PROFESJONALNIE
SPRZEDA˚ – MONTA˚ – KONSERWACJA

Klimatyzatory: HITACHI, FUJI ELECTRIC
do domów, sklepów, mieszkaƒ i innych obiektów
tel.

0 501 595 435,

fax 022 353 88 01, klimaromar@wp.pl

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14
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(pawilony przy delikatesach K&M
K&M)

DLA STAŁYCH KLIENTÓW – PAKIET NA PIÑTK¢!
Chcesz systematycznie dbaç o swojà skór´ twarzy i ciała?
Wiesz, ˝e znów nas odwiedzisz?

Mamy dla Ciebie Pakiet na Piàtk´ - 5 zabiegów plus 6 gratis!!!
Zaoszcz´dzone w ten sposób pieniàdze mo˝esz wydaç na kosmetyk
albo ciuszek, który kusi Ci´ od dawna...

Znajdê swój salon Color Touch Plus
i weê udział w konkursie
Wella Professionals & Twój Styl.
Do wygrania darmowa usługa koloryzacji.
Wi´cej informacji na stronie www.wella.pl i w magazynie „Twój Styl”.

Zapraszamy!

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny ●sto∏y ●krzes∏a ●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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Restauracja

„Aplauz”
Pawilony na Trakcie Brzeskim (nr 60b)
Czynne 10.00-22.00
oraz

Restauracja

„U Szymona”
Hipodrom
Czynne 10.00-19.00

serdecznie
zapraszajà na

Wyszukane dania
oraz
Mi∏e sp´dzenie czasu
W ofercie znajdujà si´ równie˝ us∏ugi cateringowe,
organizacja przyj´ç.

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

Zapraszamy
do Salonu
przy ulicy

Hynka 2a
(Warszawa-Ok´cie).
Godziny
otwarcia:
pon.-pt.
9.00-18.00,
sob.
9.00-15.00.

Tel./fax
022
868-01-21
do 23

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
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i inne...
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam prawie nowego laptopa (stan idealny, gwarancja, oryginalne opakowanie, kupiony w CH Promenada w salonie Vobis) FUJITSU SIEMENS AMILO
PI 2540, procesor CORE DUO T2330, memory 2048M.
Tel. 604232357.
◗ Sprzedam rocznego laptopa (stan idealny, obudowa
porysowana) ACER ASPIRE 5100 kupionego w CH
Promenada. Tel. 606440633.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e,
przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Szukam pracy – SPRZÑTANIE biur, gabinetów. W godzinach popo∏udniowych, okolice Starej Mi∏osny, Sulejówka. Tel: 660 924 802.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach.
Tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów.
Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis.
Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-, DVD-ROM
lub stacjonarne DVD, tak˝e inne. Tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu
w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-22-54.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej
oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0 510-126-840.
◗ Sprzedam Laptopa Firmy HP NX 6310, 1,73 GHZ.
Kupiony w styczniu 2007 r. Stan bardzo dobry.
Procesor Intel Celeron 1.73 GHZ, Ekran 15, System
Windows XP, stacja dysków CD/DVD, RAM 1,49 GB,
HDD 80 GB, Grafika Intel 945 GM. Cena 1.500,00 z∏
do negocjacji. Tel.: 503 635 851.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna
tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne),
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Tel. 022 773-20-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny.
Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 19.
Tel. 0501-086-581.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd
do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel. 609 835 761,
www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE. Tel.
501 104 755.
◗ Sprzedam wersalk´ i 2 fotele z czerwonej eko-skóry.
Stan bardzo dobry (meble 1,5-roczne). Stara Mi∏osna. Tel. 0506774384.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37;
kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-49-64,
0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP. W ofercie
notebooki, monitory, telewizory, akcesoria, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt: 022 773 04 40, 504 251 007, 509 040 75.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.

◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. Tel.:
0-603-313-938.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wynajm´ lokal u˝ytkowy w centrum Weso∏ej,
tel. 501 166 106.
◗ Do oddania czarno-bia∏e kotki, tel. 773 15 17.
◗ Dwa pokoje do wynaj´cia na prze∏omie lipca i sierpnia, w Sulejówku Mi∏osnej. Tel: 022 78-35-216.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie,
cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla domu.
Tel.: 889 744 630.
◗ Sprzedam TOYOTA COROLLA 1.4, 1999 r.,
104 000 km, ABS, SRS, 1x P. P., gara˝owany, opony
zimowe, stan idealny. Tel.: 773 70 12, 0 606 141 298.
◗ Zatrudni´ ekspedientke w sklepie. Tel.: 604 49 85 85.
◗ SPRZEDAM TANIO WÓZEK SPACEROWY firmy ADBOR+ okrycie na nó˝ki, folia przeciwdeszczowa.
Stan bardzo dobry. Cena 120 z∏ do uzgodnienia. Telefon kontaktowy: 022-7602066, 501954087.
◗ Opiekunki, siostry PCK na dy˝ury w domu pacjenta
(Weso∏a, Wawer) zatrudni´. Tel.: (022) 815 30 62 lub
(022) 815 30 66.
◗ Wynajm´ 350 m2 powierzchni w pawilonie handlowym. Warszawa-Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 68.
Tel.: 604 49 85 85.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ KOSMETYKI ORIFLAME!!! Zadzwoƒ i zamów przez telefon lub przyjd´ do domu! Tel. 507-158-452 lub
GG 7132424. Zapraszam!
◗ Sprzedam dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie z zabudowaniami
do wyburzenia lub remontu, 2200m2, 33 x 66m,
niska zabudowa jednorodzinna, spokojna dzielnica,
2 200 000 z∏. Tel: 503 89 66 16.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U. W. Dojazd gratis. Tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Studentka poszukuje taniej kawalerki do wynaj´cia
w Starej Mi∏osnej. Telefon kontaktowy 518-339-517.
◗ Zatrudni´ do sprzàtania 2 razy w tygodniu w klinice
stomatologicznej. Zg∏oszenia pod nr tel 0227957462
lub mail elixir@op.pl
◗ MEBLE NA WYMIAR – zabudowa wn´k, meble kuchenne, biurowe, drzwi przesuwane i inne.
Tel. 0 888 785 778.
◗ Korepetycje z fizyki, tel. 603 873 285.
◗ Korepetycje z matematyki, przygotowanie do matury
rozszerzonej, równie˝ ca∏ki, tel. 603 873 285.
◗ Kosmetyki AVON – dostarczam do domu szybko i solidnie. Tel 0 502 132 551.
◗ Restauracja TelePizza w okolicy Starej Mi∏osnej i Weso∏ej zatrudni osoby do pracy na stanowisku: Pizzer/ka.
Nie wymagamy doÊwiadczenia. Wymagana dyspozycyjnoÊç w dni powszednie i weekendy. Mo˝liwoÊç pracy w niepe∏nym wymiarze. Tel: 509 440 700.
◗ Poszukuj´ OPIEKUNKI do dzieci. Praca 4 lub 5 razy
w tygodniu. Praca od wrzeÊnia lub wczeÊniej
(do uzgodnienia). Stara Mi∏osna – Osiedle Akacjowa.
Tel. 668-841-952.
◗ Szukam niani do 2-letniego chlopca od zaraz w Starej Milosnej – tel 0 605 415 475.
◗ Poszukujemy Pani, która pi´knie prasuje. Praca raz
w tygodniu na 5 godzin. P∏atne 10 pln za godzin´ oraz
Pani, która dok∏adnie sprzàta. Praca raz w tygodniu
na 6h. P∏atne 10 pln/h. Dom znajduje si´ na Osiedlu
Stara Mi∏osna. Kontakt: 0606 830 045.
◗ Kupi´ gara˝ w St. Mi∏osnej, ch´tnie okolice GoÊciƒca. Tel. 505 945 986.
◗ Firma motoryzacyjna z Sulejówka CMS Auto, zatrudni:
blacharza, lakiernika, Êlusarzy, do prac monterskich
i wykoƒczeniowych, do myjni wewn´trznej. Zg∏oszenia: 022 783 35 53 lub osobiÊcie Al. Pi∏sudskiego 67.
◗ Sprzedam dzia∏k´ leÊnà pow. 1ha w D´be Wielkie cena: 10z∏/m2. W rozliczeniu mo˝e byç samochód
do 40 tys. z∏. Tel. 0790551220.
◗ Sprzedam rower – ró˝owy w niebieskie kwiatki, ko∏a 14.
W b. dobrym stanie. Cena 200 z∏. Tel. 509891883.
◗ Digitalizacja video. Zgrywanie nagraƒ z kaset VHS
i miniDV na p∏yty DVD. Jurek, tel. 0-696-359-564.
◗ Tarasy, balkony – remont najnowszymi technologiami. Tel. 0668-287-681.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od pon. do piàt.
9-17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y.
Od 1500 pln netto. Telefon: (022) 7830218. E-mail:
semielectronic@poczta.onet.pl.

◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Sprzedam: 4-pokojowe mieszkanie (85m2) w Starej
Mi∏osnej + minikawalerka (16m2, pokój z ∏azienkà
z oddzielnym wejÊciem) w cenie!!! Przy ul. Fabrycznej, w bardzo dobrym stanie, I pi´tro. 594 000 z∏. Tel.
kontaktowy 607 697 198.
◗ AUTO MAZOWSZE –firma motoryzacyjna zatrudni
mechanika. Warunki dobre. Tel 502 349 820. Praca
w rejonie Traktu Brzeskiego.
◗ Studentka poszukuje taniej kawalerki do wynaj´cia
w Starej Mi∏osnej. Telefon kontaktowy 518-339-517.
◗ Sprzedam noside∏ko MAXI COSI 0-13 kg, u˝ywane 6
m-cy, kolor niebiesko-szary, cena 120 z∏., stan bdb.
Polecam. Tel. 0 504 037 042.
◗ Us∏ugi ogrodnicze. Kom. 518 229 070.
◗ Jestem mamà 15-miesi´cznego ch∏opca i mieszkam
w Weso∏ej. Ch´tnie zajm´ si´ u siebie w domu dzieckiem w podobnym wieku lub starszym. tel.(022) 77351-23 lub 0-501-256-908.
◗ Gabinet Chiropraktyki Mc-TC i Masa˝u Terapeutycznego zaprasza-chiropraktyka, tajski terapeutyczny, lomi lomi, odruchowe techniki integracyjne. Tel.
511 826 507; jacek@chiropraktyka.net
◗ Sudentka j´zyków obcych + certyfikaty FCE i ZD
udzieli korepetycji z j. niemieckiego i j. angielskiego.
Tanio, z mo˝liwoÊcià dojazdu. 518-339-517.
◗ JEZYK ROSYJSKI, skutecznie, wszelkie us∏ugi w obr´bie j´zyka rosyjskiego. Intensywny i superintensywny
KURS LETNI. tel. 504 697 918, www.rosyjski.blo.pl
◗ ORIFLAME – w kosmetyki tej firmy zaopatrzy Paƒstwa
osoba chora na SM, zamówienia – tel. 695 440 313.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep,
Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz 9-16, 696-655-830.
◗ Wynajm´ apartament 4 osobowy Zakopane Centrum
z TV, ∏azienkà, aneksem kuchennym i balkonem. Ca∏y
rok. Tel. 697-72-74-73.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem (najch´tniej od ok 1,5-2 latka) mieszkam w Weso∏ej. Mam równie˝ w∏asne
dziecko wi´c i doÊwiadczenie. Tel 500-139-644.
◗ Sprzedam mieszkanie w Weso∏ej ul. Armii Krajowej, 58 m2, dwa pokoje z balkonem, du˝a kuchnia, ∏azienka, osobne wc, miejsce parkingowe na ogrodzonej posesji (dzia∏ka 958 m2 zadbana) hipoteczne.
Tel. 0 608 054 270 pilnie.
◗ Oddam u˝ywany wózek dzieci´cy, noside∏ko do wózka, przewijak, tel. 601 898 611.
◗ Sprzedam chabrowego fiata 126p, 700z∏, wiecej informacji pod nr tel. 505337405.
◗ Stara Mi∏osna, DO WYNAJ¢CIA POKÓJ 25m2, oddzielne wejÊcie. Tel. 600-180-641.
◗ M∏oda para wynajmie mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, 2
lub 3 pokojowe. Tel600570661.
◗ Student bez na∏ogów pilnie wynajmie pokój lub kawalerk´. Tel. kom. 0798 729 276.
◗ J´zyk polski dla obcokrajowców, wszystkie poziomy,
doÊwiadczony lektor, tel. +504 530 760.
◗ Logopeda, dojazd do ucznia, tel. +504 530 760.
◗ ROSYJSKI – mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia. tel. 515 631 107.
◗ Naprawa urzadzen elektromechanicznych (pompy wodne, silniki elektryczne itd), Elmarko, Warszawa-Falenica,
Michalinki 1, tel. 022/ 423 18 12, 0 604 27 16 57.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29.
◗ Studentka pedagogiki i psychologii zaopiekuje si´
dzieckiem w weekendy. DoÊw. Tel. 506724084.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne prace
remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513878452.

◗ Uczeƒ rozniesie ulotki; Rafa∏ – tel: 022 773 28 29.
◗ UBEZPIECZENIA – firma ALLIANZ. Zadzwoƒ i umów
si´ na spotkanie. Agent ubezpieczeniowy przyjedzie,
wyjaÊni, i doradzi. Kontakt: Stara Mi∏osna. Tel.:
0501 272 633.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022-773-30-44, kom. 508 895 802.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta tel. 773 38 49,
kom. 668 268 368. Godziny do uzgodnienia. Weso∏a
– dojazd gratis.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem u siebie w domu. 695-230-276.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane
fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Praca w finansach, wysokie zarobki. CV prosz´ na
aszewczyk7@wp.pl
◗ Wybierz najlepszy Fundusz Emerytalny. 0 604 279 430.
◗ Poszukuj´ osoby, która przygotuje ucznia do matury
z angielskiego, zakres podstawowy. Tel. 0 604 279 430.
◗ Przyjm´ roznoszenie ulotek 0 600 030 096.
◗ Glazurnik – profesjonalista, 20 lat praktyki, tanio, solidnie. Tel. 501 80 50 46 lub 783 24 28 (od godz. 21).
◗ Przyjm´ Stolarzy. 502575950
◗ Wynajm´ budynek gospodarczy 1000 m2 na dzia∏alnoÊç
gospodarczà lub magazyn. Sulejówek. Tel: 783 25 43.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty,
paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ Poszukuj´ mi∏ej i odpowiedzialnej opiekunki do 6-letniej dziewczynki na okres wakacji (od 14 lipca do 29
sierpnia). Kontakt: 0-601 277 412.
◗ Suknia Êlubna, d∏ugi welon, r´kawiczki (bia∏a, delikatna, prosta, odkryte ramiona, jednocz´sciowa)
rozm. 36/38, wzrost 160 cm, do czyszczenia, 600 z∏.
do negocjacji, tel. 604-358-248, Stara Mi∏osna.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy Bartatina w Starej Mi∏osnej. Gondola +spacerówka (torba, pokrowiec, folia
przeciwdeszczowa), tel. 604-358-248.
◗ US¸UGI STOLARSKIE. Tel. 502575950.
◗ Potrzebna osoba do opieki nad dwójkà dzieci (8 i 2
lata) od poniedzia∏ku do piàtku w pe∏nym wymiarze
godzin. Kontakt: 601 27 43 31, 603 192 609 lub
(22) 77 66 500 – po godzinie 18: 00.
◗ Naprawa tokarek i frezarek oraz innych maszyn mechanicznych. Prace tokarskie na tokarce sto∏owej.
Tel: 888-688-922.
◗ Wynajm´ stanowisko manicurzystce w nowo otwartym salonie fryzjerskim „Afrodyta” ul. Agatowa 18,
Stara Mi∏osna, tel. 506258398.
◗ Zapraszamy do nowo otwartego studia fryzjerskiego
„AFROTYTA”, ul. Agatowa 18 (wejÊcie od ul. Platynowej) Stara Mi∏osna, otwarcie 21.06, w dniu otwarcia 20% taniej, tel. 506258398, 022 7733626.
◗ TAXI GLOB CAB tylko 1.60 z∏/km!!!
◗ Zatrudni´ Panià do opieki nad 2 ch∏opcami. Praca
od wrzeÊnia lub wczeÊniej (do uzgodnienia). Stara
Mi∏osna – Osiedle Akacjowa. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 668-841-952
◗ BezpoÊrednio sprzedam dom wolnostojàcy w Warszawie, Starej Mi∏oÊnie, o powierzchni 110/250 m2
– 4 pokoje+kuchnia. Rok budowy 1990. Budynek
podpiwniczony, media, ogrzewanie gazowe lub w´glowe. Dzia∏ka 1549 m2 z nowym budynkiem gospodarczym o powierzchni 18 m2. Gara˝ 2-stanowiskowy w podpiwniczeniu. Cena 1 750 000 z∏ (do negocjacji). Tel. 661-525-061 lub (022) 773-19-75.
◗ Us∏ugi hydrauliczne, remonty wod. kan. gaz. CO piece.
Tel. 22 613 82 96, kom. 696 321 228.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW
Rafa∏

0-603 136 197

Ania

0-691 260 269
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Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

0601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 52B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob. 10.00-14.00

ww
w.d
esen.c
om.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl
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Szanowny W∏aÊcicielu!
Czy wiesz, ˝e podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y
swojej nieruchomoÊci bezwarunkowo przestajesz
byç jej w∏aÊcicielem!!!
Nie ma znaczenia fakt:
Czy bank kredytujàcy kupca (bàdê sam kupiec)
zap∏aci nale˝ne Ci pieniàdze!!!
Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

www.miko.pl

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

